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) .1ויקרא כ''ו( ִאם ְּב ֻח ּק ֹו ַתי ּ ֵתלֵ כ ּו וְ ֹגו'ִ .ר ִּבי ִח ּיָיא
מו ָאב
ּ ָפ ַתח) ,מיכה ו( ַע ִּמי זְ ָכר נָ א ַמה ּי ַָעץ ּ ָבלָ ק ֶמלֶ ְך ֹ
עור וְ ֹגו'ַ .ע ִּמי זְ ָכר נָ א,
תו ִּבלְ ָעם ּ ֶבן ְּב ֹ
או ֹ
ּו ֶמה ָענָ ה ֹ
לון ָה ִכי.
או ַכח ֹ
יהון ֹ
אר ֹ
זַכ ָאה ח ּולָ ָקא ְ ּד ַע ּ ָמא ָּדאּ ְ ,ד ָמ ֵ
ָּ
או ְר ָחיַ ,ע ִּמי
ַע ִּמי זְ ָכר נָ אַ ,אף ַעל ַּגב ְ ּד ַא ּת ּון ָס ָטאן ֵמ ֹ
עו ָב ַדיְ יכ ּו.
ַא ּת ּוןּ ְ ,דלָ א ּ ָב ֵעינָ א לְ ֶמ ְע ּ ַבד לְ כ ּו ְ ּכ ֹ
אריְ יה ּו
ִ .2ר ִּבי יִ ְצ ָחק ָא ַמר ,ז ַָּכ ָאה ח ּולָ ָקא ְ ּד ַע ּ ָמאּ ְ ,ד ָמ ַ
ית ָ
יך
יתי לְ ָך ּו ָמה ֶהלְ ֵא ִ
ש ִ
ָא ַמר ֹ
לון) ,מיכה ו( ַע ִּמי ֶמה ָע ִ ׂ

מו ָאבְּ .ב ַכ ּ ָמה ִמ ִּלין
עֲ נֵה ִּביַ .מה ּי ַָעץ ּ ָבלָ ק ֶמלֶ ְך ֹ

יצ ָאה לְ כ ּו ֵמ ָעלְ ָמא ,וְ ַכ ּ ָמה ַח ְר ׁ ִשין
עו ָב ִדין ָא ַמר לְ ׁ ֵש ָ
וְ ֹ
ִא ְּת ַער לָ ֳק ְבלַ יְ יכ ּו.
לון ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך ה ּוא
ָ .3א ַמר ִר ִּבי ֹיו ֵסיָ ,א ַמר ֹ
וחין ְּב ָכל ֹיו ָמא ,וְ גָ ֵעינָ ן
כור נָ א .וַ וי ַּדאֲ נָ ן ַצוְ ִ
ש ָר ֵאל ,זְ ֹ
לְ יִ ְ ׂ

כור יְ יָ' ֶמה ָהיָה לָ נ ּו) .תהלים
ּו ָב ֵכינָ ן) ,איכה ה( זְ ֹ
דום ,וְ לָ א ּ ָב ֵעי לְ ַא ׁ ְש ְ ּג ָחא עֲ לָ נָ א,
כור יְ יָ' לִ ְבנֵי אֱ ֹ
קלז( זְ ֹ
כור נָ אֵ ,אין נָ א ֶא ּ ָלא לְ ׁש ֹון
ה ּוא ָא ַמר לָ ן ְּב ָבע ּו זְ ֹ
יהּ ְ ,כגַ וְ ונָ א ָּדא אֲ נָ ן
ּ ָבע ּו ָתא ,וַ אֲ נָ ן לָ א ַא ׁ ְש ַּג ְחנָ א ּ ֵב ּ
כור יְ יָ' לִ ְבנֵי
כור יְ יָ' ֶמה ָהיָה לָ נ ּו ,זְ ֹ
וחין ,זְ ֹ
ַצוְ ִ
ָ
ית ֶ ּק ֶדם) ,תהלים
כור עֲ ָד ְתך ָקנִ ָ
דום) ,תהלים עד( זְ ֹ
אֱ ֹ
ָ
צון ַע ּ ֶמך ,וְ לָ א ּ ָב ֵעי לְ ַא ׁ ְש ְ ּג ָחא עֲ לָ ן.
קו( זָ ְכ ֵרנִ י יְ יָ' ִּב ְר ֹ
ִ .4ר ִּבי יְ ה ּו ָדה ָא ַמר ,וַ ַּדאי ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך ה ּוא ַא ׁ ְש ַּגח
עֲ לָ ן ּ ָת ִדיר ,וְ ָד ִכיר לָ ןִ ,אי לָ או ְ ּד ִאיה ּו ַא ׁ ְש ַּגח ְּבה ּו
לון ,לָ א יְ ק ּומ ּון ַחד ֹיו ָמא ְּבגָ ל ּו ָתא,
ש ָר ֵאל ,וְ ָד ִכיר ֹ
ְּביִ ְ ׂ

הֲ ָדא ה ּוא ִד ְכ ִתיב) ,ויקרא כו( וְ ַאף ַּגם זֹאת ִּב ְה ֹיו ָתם
יהם וְ ֹגו') .דף קי''ב ע''ב( ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך
אויְ ֵב ֶ
ְּב ֶא ֶרץ ֹ
עו ָב ָדנָ א.
ה ּוא לָ א ָע ִביד לָ ן ְ ּכ ֹ
עו ָב ֵדי
ָ ּ .5תא חֲ זֵיָ ּ ,בלָ ק ַח ִ ּכים הֲ וָ ה ,וְ ַרב ַח ְר ׁ ִשין ְּב ֹ

יפנָ א ָּכל ַמה ְ ּד ָב ֵעי
יְ ֹ
דוי ,י ִַּתיר ִמן ִּבלְ ָעם .וְ ָה ִכי א ֹולִ ְ
ְ
ּ ַבר נָ ׁש ְּב ַהאי ָעלְ ָמא ְּבפ ּולְ ָחנָ א ְ ּדק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִריך ה ּוא,
עו ָב ָדא ִ ּדלְ ּ ַת ּ ָתא,
עו ָב ָדא לְ ַת ּ ָתאּ ִ .ד ְב ֹ
ּ ָב ֵעי לְ ִא ְּת ָע ָרא ְּב ֹ
עו ָב ָדא ָ ּדא ּ ָב ֵעי ִּב ְקד ּו ּ ׁ ָשה,
ילא ,וְ ֹ
עו ָב ָדא לְ ֵע ּ ָ
ִא ְּת ַער ֹ

ִ .1אם ְ ּבחֻ ּק ַֹתי ּ ֵתלֵ כ ּו וְ גוֹ 'ַ .ר ִ ּבי ִחיָּיא ּ ָפ ַתח) ,מיכה
ו( ַע ּ ִמי זְכָ ר נָא מַ ה יּ ַָעץ ָּבלָ ק מֶ לֶ ְך מוֹ ָאב וּמֶ ה ָענָה
אֹתוֹ ִ ּב ְל ָעם ּ ֶבן ְ ּבעוֹ ר וְ גוֹ 'ַ .ע ּ ִמי זְכָ ר נָאַ ,א ְ ׁש ֵרי
ש ִרבּ וֹ נָם מוֹ ִכיחַ אוֹ ָתם ָּכ ְך.
של הָ ָעם הַ זֶּה ׁ ֶ
חֶ ְלקוֹ ׁ ֶ
ש ַא ּ ֶתם סוֹ ִטים ִמדַּ ְר ִ ּכי -
ַע ּ ִמי זְכָ ר נָאַ ,אף ַעל ּגַב ׁ ֶ
שיכֶ ם.
שאֵ ינִ י רוֹ צֶ ה לַ עֲ שׂ וֹ ת לָ כֶ ם ְ ּכמַ עֲ ֵׂ
ַע ּ ִמי ַא ּ ֶתםֶ ׁ ,

של הָ ָעם
ַ .2ר ִ ּבי י ְִצחָ ק ָאמַ רַ ,א ְ ׁש ֵרי חֶ ְלקוֹ ׁ ֶ
ְ
יתי לָ ך ו ָּמה
ש ִרבּ וֹ נָם אוֹ מֵ ר לָ הֶ םַ :ע ּ ִמי מֶ ה ָע ִ ׂש ִ
ֶׁ
ְ
ָ
הֶ ְלאֵ ִתיך עֲ נֵה ִ ּבי .מַ ה יּ ַָעץ ָּבלָ ק מֶ לֶ ך מוֹ ָאב.
ְ ּבכַ ּ ָמה ְדבָ ִרים וּמַ עֲ ִ ׂשים ָאמַ ר ְלהַ ְ ׁש ִמיד אֶ ְתכֶ ם
מֵ הָ עוֹ לָ ם ,וְ כַ ּ ָמה ְכ ָׁש ִפים עוֹ ֵרר ְ ּכנֶגְ דְּ כֶ ם.
ָ .3אמַ ר ַר ִ ּבי יוֹ סֵ יָ ,אמַ ר לָ הֶ ם הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא
ש ָאנ ּו צוֹ וְ ִחים ְ ּבכָ ל יוֹ ם,
ִש ָראֵ ל :זְכָ ר נָא .אוֹ י ׁ ֶ
ְלי ְ ׂ
וְ גוֹ ִעים וּבוֹ ִכים) ,איכה ה( ְזכֹר ה' מֶ ה הָ יָה
לָ נוּ) ,תהלים קלז( ְזכֹר ה' ִל ְבנֵי אֱ דוֹ ם ,וְ לֹא רוֹ צֶ ה
ְלהַ ְ ׁש ִ ּגיחַ ָעלֵ ינוּ ,הוּא ָאמַ ר לָ נוּּ ְ :בבַ ָּק ָׁשה זְכָ ר נָא.
אֵ ין נָא אֶ ּ ָלא ְל ׁשוֹ ן ַּב ָּק ָׁשה ,וְ ָאנ ּו לֹא ִה ְ ׁש ּג ְַחנ ּו בּ וֹ .
ְ ּכמוֹ כֵ ן ָאנ ּו צוֹ וְ ִחיםְ :זכֹר ה' מֶ ה הָ יָה לָ נוְּ ,זכֹר ה'
ית ֶּק ֶדם) ,שם
ִל ְבנֵי אֱ דֹם) ,שם עד( ְזכֹר עֲ ָד ְת ָך ָקנִ ָ
קו( ז ְָכ ֵרנִ י ה' ִ ּב ְרצוֹ ן ַע ּ ֶמ ָך ,וְ לֹא רוֹ צֶ ה ְלהַ ְ ׁש ִ ּגיחַ
ָעלֵ ינוּ.
שהַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא
ַ .4ר ִ ּבי יְהו ָּדה ָאמַ ר ,וַדַּ אי ׁ ֶ
ש ִאם הוּא לֹא
מַ ְ ׁש ִ ּגיחַ ָעלֵ ינ ּו ּ ָת ִמיד וְ זוֹ כֵ ר אוֹ ָתנוֶּ ׁ ,
ִש ָראֵ ל וְ זוֹ כֵ ר אוֹ ָתם ,לֹא י ַַע ְמד ּו יוֹ ם
י ְ ַׁש ִ ּגיחַ ַעל י ְ ׂ
ש ָּכתוּב )ויקרא כו( וְ ַאף ּגַם זֹאת
אֶ חָ ד ַּב ּגָלוּת .זֶה ּו ׁ ֶ
ְ
ִ ּב ְהיוֹ ָתם ְ ּבאֶ ֶרץ אוֹ יְבֵ יהֶ ם וְ גוֹ ' .הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברוּך הוּא
שינוּ.
שה לָ נ ּו ְכמַ עֲ ֵׂ
אֵ ינוֹ עוֹ ֶׂ

 .5בּ ֹא ְראֵ הָּ ,בלָ ק חָ כָ ם הָ יָה ,וּגְ דוֹ ל הַ ּ ְמכַ ּ ְ ׁש ִפים
שי י ָָדיו יוֹ ֵתר ִמ ִ ּב ְל ָעם .וְ כָ ְך לָ מַ ְדנוָּּ ,כל מַ ה
ְ ּבמַ עֲ ֵׂ
שרוֹ צֶ ה ּ ֶבן ָא ָדם ָּבעוֹ לָ ם הַ זֶּה ַּבעֲ בוֹ ַדת הַ ָּקדוֹ ׁש
ּ ֶׁ
ְ
ְ
שה ְלמַ ּ ָטה.
ָּברוּך הוּא ,צָ ִריך ְלעוֹ ֵרר ַּב ּ ַמעֲ ֶׂ
שה ְלמַ ְעלָ ה,
ש ְּלמַ ּ ָטה ִמ ְתעוֹ ֵרר מַ עֲ ֶׂ
שה ׁ ֶ
ש ַּב ּ ַמעֲ ֶׂ
ֶׁ
ְ
שה הַ זֶּה צָ ִריך ִ ּב ְק ֻד ּ ָׁשהַ ,וה ֲֵרי ּ ֵפ ְר ׁשוּהָ .
וְ הַ ּ ַמעֲ ֶׂ

עו ָב ָדאִ ,אית ִמ ּ ָלה,
וְ ָהא א ּו ְקמ ּו ָהּ .ו ַבאֲ ַתר ְ ּדלֵ ית ֹ
ילא.
עו ָב ָדא ,לְ ִא ְּת ָע ָרא לְ ֵע ּ ָ
ּו ְב ִמ ּ ָלה ְ ּדפ ּו ָמאַ ּ ,תלְ יָא ֹ
עו ָב ָדא
ְ ּכ ָמה ְ ּד ָב ֵעינָ ן לְ ִא ְּת ָע ָרא ְקד ּו ּ ׁ ָשה ִע ּ ָל ָאהְּ ,ב ֹ
ּו ְב ִמ ּ ָלהָ .ה ִכי נָ ֵמי ִאי ּנ ּון ְ ּד ַא ְתיָין ִמ ִּס ְט ָרא ִ ּד ְמ ָסאֲ ב ּו ָתא,
עו ָב ָדא ּו ְב ִמ ּ ָלה
הוןְּ ,ב ֹ
ּ ַב ְעיָין ְל ִא ְּת ָע ָרא ִס ְט ָרא ִ ּדלְ ֹ

שה ,י ֵׁש דִּ בּ וּר .ו ְּב ִדבּ וּר הַ ּ ֶפה
שאֵ ין מַ עֲ ֶׂ
ו ְּב ָמקוֹ ם ׁ ֶ
יכים
ש ְּצ ִר ִ
שהְ ,לעוֹ ֵרר ְלמַ ְעלָ הּ ְ .כמוֹ ׁ ֶ
ּ ָתלוּי הַ ּ ַמעֲ ֶׂ
שה ו ְּב ִדבּ וּרָּ ,כ ְך ּגַם
ְלעוֹ ֵרר ְק ֻד ּ ָׁשה ֶע ְליוֹ נָה ְ ּבמַ עֲ ֶׂ
יכים ְלעוֹ ֵרר אֶ ת
ש ָּב ִאים ִמ ַּצד הַ ּ ֻט ְמ ָאה ְצ ִר ִ
אוֹ ָתם ׁ ֶ
שה ו ְּב ִדבּ וּר הַ ּ ֶפה.
ש ּ ָלהֶ ם ְ ּבמַ עֲ ֶׂ
הַ ַּצד ׁ ֶ

ְ ּדפ ּו ָמא.
 .6וְ ַאף ַעל ַּגב ְ ּד ִבלְ ָעם ַח ְר ׁ ָשא הֲ וָ ה ַרב ִמ ָּכל ַח ְר ׁ ִשין
ֵיה הֲ וָ ה ּ ָבלָ קְּ .ב ֶק ֶסם הֲ וָ ה
ְ ּד ָעלְ ָמאַ ,ח ְר ׁ ָשא ִע ּ ָל ָאה ִמ ּנ ּ

ימיןּ .ו ִבלְ ָעם ְּבנ ַַח ׁש )והא אוקמוה(.
ּ ָבלָ ק ַרב ִמ ָּכל ַח ִ ּכ ִ

עו ָב ָדא.
ֶק ֶסם וְ נ ַַח ׁש ְּת ֵרין ַּד ְר ִ ּגין ִאי ּנ ּוןֶ ,ק ֶסם ּ ַתלְ יָא ְּב ֹ
עו ָב ָדא ֶא ּ ָלא ְּב ִא ְס ּ ַת ְ ּכל ּו ָתאּ ,ו ְב ִמ ּ ָלה
נַח ׁש לָ א ּ ַתלְ יָא ְּב ֹ
ַ
ְ ּדפ ּו ָמאּ .ו ְכ ֵדין ִמ ְת ָע ִרין ָעלַ יְ יה ּו ר ּו ָחא ִמ ְסאֲ ָבא,
לְ ִא ְתלַ ְּב ׁ ָשא ְּבה ּו ,וְ ָע ִביד ַמה ְ ּד ָע ִביד.

ש ִ ּב ְל ָעם הָ יָה הַ ָ ּגדוֹ ל ִמ ָּכל ְמכַ ּ ְ ׁשפֵ י
 .6וְ ַאף ַעל ּגַב ׁ ֶ
שף ֶע ְליוֹ ן ִמ ּ ֶמ ּנ ּו הָ יָה ָּבלָ קּ ְ .ב ֶקסֶ ם
הָ עוֹ לָ ם ְ -מכַ ּ ׁ ֵ
הָ יָה ָּבלָ ק ָ ּגדוֹ ל ִמ ָּכל הַ חֲכָ ִמים ,ו ִּב ְל ָעם
ְ ּבנַחַ ׁש )וַהֲ ֵרי פֵּ ְרשׁוּהָ (ֶ .קסֶ ם וְ נַחַ ׁש ְ ׁש ּ ֵתי ְד ָרגוֹ ת הֵ ן.
שה,
שה ,נַחַ ׁש לֹא ָתלוּי ְ ּבמַ עֲ ֶׂ
ֶקסֶ ם ּ ָתלוּי ְ ּבמַ עֲ ֶׂ
אֶ ּ ָלא ְ ּב ִה ְס ּ ַת ְ ּכלוּת ו ְּב ִדבּ וּר הַ ּ ֶפה ,וְ ָאז ְמעוֹ ְר ִרים
שה מַ ה
ָעלָ יו רוּחַ טֻ ְמ ָאה ְל ִה ְתלַ ּ ֵב ׁש ָּבהֶ ם ,וְ עוֹ ֶׂ
שה.
שעוֹ ֶׂ
ּ ֶׁ

Zohar tells us that Balak was a very wise man and a great sorcerer. He could do with
his hands magic greater than what Balaam could do. Why did Balak seek Balaam’s
support against the Israelites? The Zohar explains that actions on the lower level of
Malchut cause a reaction in the spiritual levels and if we want to awaken the Light
above we need to also use words. Similarly, the impure system needs actions and
words to draw impure and negative energy.
Balaam had the ability to draw negative energy with his words and project it through
his eyes, something that Balak didn’t have and he needed it against the Israelites. The
connection of this Zohar teaching to the portion of Bechukotai is about following the
laws and words of the Torah in order to draw pure energy. The words of the Torah that
we study through the Zohar reveal the concealed Light that we need in our lives.
Reading/scanning/listening and studying the Zohar gives us the most of it.
For protection from evil eye and evil speech use this: http://dailyzohar.com/wpcontent/uploads/2011/01/evileyeprotection.pdf
For protection from all kind of evil and witchcraft use: http://dailyzohar.com/wpcontent/uploads/2011/01/protection-from-evil-scan.pdf
The best protection is to draw more light to your life through daily Zohar connection
and avoid negative environments and people that look negative at you.

ישין,
ישין לָ או ָה ֵכיֶ ,א ּ ָלא ּ ֻכ ְּלה ּו ַק ִ ּד ׁ ִ
ש ָר ֵאל ַק ִ ּד ׁ ִ
 .7וְ יִ ְ ׂ
ישאּ ְ .כ ָמה
עו ָב ַדיְ יה ּו לְ ִא ְּת ָע ָרא ָעלַ יְ יה ּו ר ּו ָחא ַק ִ ּד ׁ ָ
וְ ָכל ֹ

רום.
ְד ַא ְּת ָא ֵמר) ,ישעיה לב( ַעד י ֵָע ֶרה ָעלֵ ינ ּו ר ּו ַח ִמ ּ ָמ ֹ
וְ ַעל ָ ּדא ְ ּכ ִתיב) ,במדבר כג( ִ ּכי ל ֹא נ ַַח ׁש ְּביַעֲ קֹב וְ ל ֹא

ש ָר ֵאלּ ְ ,ד ָהא ִאי ּנ ּון ְּב ִס ְט ָרא ִ ּד ְקד ּו ּ ׁ ָשה ִע ּ ָל ָאה
ֶק ֶסם ְּביִ ְ ׂ
עו ָב ַדיְ יה ּו ִּב ְקד ּו ּ ׁ ָשה ָאת ּוּ ,ו ְקד ּו ּ ׁ ָשה ִמ ְת ָע ֵרי
אֲ ִח ָידן .וְ ֹ
ָעלַ יְ יה ּו ּו ִמ ְתלַ ְּב ׁ ָשן ּ ָב ּה.

ִש ָראֵ ל הַ ְ ּקדוֹ ִ ׁשים לֹא ָּכ ְך ,אֶ ּ ָלא ּ ֻכ ּ ָלם
 .7וְ י ְ ׂ
שיהֶ ם ְלעוֹ ֵרר עֲ לֵ יהֶ ם רוּחַ
ְקדוֹ ִ ׁשים ,וְ כָ ל מַ עֲ ֵׂ
ש ּנֶאֱ מַ ר )ישעיה לב( ַעד י ֵָע ֶרה ָעלֵ ינ ּו
ְקדוֹ ָׁשהּ ְ ,כמוֹ ׁ ֶ
רוּחַ ִמ ּ ָמרוֹ ם .וְ ַעל זֶה ָּכתוּב) ,במדבר כג( ִ ּכי לֹא
שה ֲֵרי הֵ ם
ִש ָראֵ לֶ ׁ ,
נַחַ ׁש ְ ּביַעֲ קֹב וְ לֹא ֶקסֶ ם ְ ּבי ְ ׂ
שיהֶ ם
אֲ ח ּוזִים ְ ּבצַ ד הַ ְ ּק ֻד ּ ָׁשה הָ ֶע ְליוֹ נָה .וּמַ עֲ ֵׂ
ִ ּב ְק ֻד ָׁשה ָּב ִאים ,ו ְּק ֻד ּ ָׁשה ִמ ְתעוֹ ֶר ֶרת עֲ לֵ יהֶ ם
ו ִּמ ְתלַ ְ ּב ִ ׁשים ָּב ּה.

ימין,
 .8וְ ּ ָתא חֲ זֵיְּ ,ב ֶק ֶסם הֲ וָ ה ּ ָבלָ ק ַרב ִמ ָּכל ַח ִ ּכ ִ
ּו ִבלְ ָעם ְּבנ ַַח ׁש .וְ ַעל ָּדא ְּב ׁ ַשעֲ ָתא ְ ּד ָב ָעא ּ ָבלָ ק

יהַ ,מה ְ ּכ ִּתיב )במדבר כב( וַ ּיֵלְ כ ּו זִ ְקנֵי
לְ ִא ְת ַח ְּב ָרא ִע ּ ֵמ ּ

מו ָאב וְ זִ ְקנֵי ִמ ְדיָן ּו ְק ָס ִמים ְּבי ָָדם) .ובלעם עובדוי
ֹ
בנחש( ּ ָתא חֲ זֵיְּ ,ב ִמ ּ ָלה ְ ּדפ ּו ָמא הֲ וָ ה ִּבלְ ָעם ַרב ִמ ָּכל
ַח ְר ׁ ִשין ְ ּד ָעלְ ָמאּ ,ו ְב ִא ְס ּ ַת ְ ּכל ּו ָתא ְ ּד ַהה ּוא נ ַַח ׁש ,הֲ וָ ה
י ַָדע לְ ַכ ְ ּוונָ א ׁ ַשעֲ ָתא .וְ ַעל ָ ּדא ּ ָב ָעא ּ ָבלָ ק לְ ַא ׁ ְשלְ ָמא

ּ .8ובֹא ְראֵ הּ ְ ,ב ֶקסֶ ם הָ יָה ָּבלָ ק ָ ּגדוֹ ל ִמ ָּכל
ש ָרצָ ה
הַ חֲכָ ִמים ,ו ִּב ְל ָעם ְ ּבנַחַ ׁש .וְ ַעל זֶהּ ְ ,ב ָׁש ָעה ׁ ֶ
ָּבלָ ק ְל ִה ְתחַ ּ ֵבר ִע ּמוֹ  ,מַ ה ָּכתוּב? )שם כב( ַויּ ְֵלכ ּו
)וּב ְלﬠָ ם
ז ְִקנֵי מוֹ ָאב וְ ז ְִקנֵי ִמ ְדיָן ו ְּקסָ ִמים ְ ּבי ָָדםִ .
ֲשׂיו ְבּנַחַ שׁ( בּ ֹא ְראֵ הּ ְ ,ב ִדבּ וּר הַ ּ ֶפה הָ יָה ִ ּב ְל ָעם
מַ ﬠ ָ
של הָ עוֹ לָ ם ,ו ְּב ִה ְס ּ ַת ְ ּכלוּת
ָ ּגדוֹ ל ִמ ָּכל הַ ּ ְמכַ ּ ְ ׁש ִפים ׁ ֶ
אוֹ תוֹ נָחָ ׁש הָ יָה יוֹ ֵד ַע ְלכַ ּוֵן אֶ ת הַ ּ ָׁש ָעה ,וְ ַעל זֶה ָרצָ ה
ָּבלָ ק ְלהַ ְ ׁש ִלים דָּ בָ ר )הַ כֹּל( ֶקסֶ ם וְ נַחַ ׁש.

ִמ ּ ָלה )ס''א כלא( ֶק ֶסם וְ נ ַַח ׁש.

יה ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך ה ּואָ ,ר ׁ ָשעָ ,הא ְק ָדמ ּו ָך
ָ .9א ַמר לֵ ּ
ישין ְ ּוזִ ינִ ין
עו ָב ָדא ִאית ְּבגַ וַ ויְ יה ּוּ ְ ,ד ָכל ִס ְט ִרין ִּב ׁ ִ
ּ ָבנַ יֹ .
ישין וְ ַח ְר ׁ ִשין ְ ּד ָעלְ ָמא לָ א י ְַכלִ ין לְ ָק ְר ָבא ּ ַבהֲ ַדיְ יה ּו,
ִּב ׁ ִ
מו ֵעד,
יהּ .ו ַמאי ִאיה ּו .א ֶֹהל ֹ
ְ ּדכֻ ְּלה ּו ַע ְר ִקין ִמ ַ ּק ּ ֵמ ּ
ּו ָמאנֵי ק ּו ְד ׁ ָשא ,וְ ׁ ִש ּמ ּו ׁ ֵשי ַמ ְק ְ ּד ׁ ָשאּ ,ו ְקט ֶֹרת ּב ּו ְס ִמין,
ילא
ְ ּד ָקא ְמ ַב ּ ֵטל ָּכל ִר ְת ָחא וְ ר ּוגְ זָ א ְ ּד ָעלְ ָמאּ ִ ,דלְ ֵע ּ ָ
חות,
וְ ַת ּ ָתא ,וְ ִע ּ ָלוָ ון וְ ָק ְר ְּבנִ ין ְּב ָכל ֹיו ָמאּ ,ו ְת ֵרי ִמזְ ְּב ֹ
שלְ ָחן וְ לֶ ֶחם ַה ּ ָפנִ ים ,וְ ֶאת
חות ,וְ ׁ ֻ
עו ָב ָדא ִמזְ ְּב ֹ
לְ ֶמ ְע ּ ַבד ֹ
עו ָב ָדא ,לְ ִמ ּ ָלה
ַה ִ ּכי ֹּור וְ ֶאת ַּכנ ֹּו ,וְ ַכ ּ ָמה ׁ ִש ּמ ּו ׁ ִשין לְ ֹ
יתא ,וְ ַאהֲ רֹן
או ַריְ ָ
ְ ּדפ ּו ָמאָ ,ה ָארֹן ּו ְת ֵרי ל ּו ַח ּיָיא ְ ּד ֹ
לו ָתא ְּב ָכל ֹיו ָמאֵ ּ .כיוָ ן ְ ּד ַא ׁ ְש ַּגח
לְ ַכ ּ ְפ ָרא ַעל ַע ּ ָמא ִּב ְצ ֹ
ַהה ּוא ָר ׁ ָשע ְּב ַהאיָ ,א ַמר ִ ּכי ל ֹא נ ַַח ׁש ְּביַעֲ קֹב וְ ל ֹא

ָ .9אמַ ר לוֹ הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּאָ :ר ָׁשע ,ה ֲֵרי ִקדְּ מו ָּך
ש ָּכל הַ ְּצ ָד ִדים הָ ָר ִעים
שה י ֵׁש ְ ּבתוֹ כָ ם ׁ ֶ
ָּבנַי .מַ עֲ ֶׂ
וְ הַ ּ ִמינִ ים הָ ָר ִעים וְ ִכ ְ ׁשפֵ י הָ עוֹ לָ ם לֹא יְכוֹ ִלים
ש ּ ֻכ ּ ָלם בּ וֹ ְר ִחים ִמ ְּלפָ נָיו .וּמַ הוּ?
ְל ִה ְת ָק ֵרב אֲ לֵ יהֶ םֶ ׁ ,
ּשי הַ ּ ִמ ְקדָּ ׁש,
אֹהֶ ל מוֹ ֵעד ,ו ִּבגְ ֵדי ק ֶֹד ׁש ,וְ ִ ׁש ּמו ׁ ֵ
של
רגֶז ׁ ֶ
ש ּ ְמבַ ּ ֶטלֶ ת ָּכל ִר ְתחָ ּה וְ ֹ
ו ְּקט ֶֹרת הַ ְ ּב ָׂש ִמיםֶ ׁ ,
ש ְּלמַ ְעלָ ה ו ְּלמַ ּ ָטה ,וְ עוֹ לוֹ ת וְ ָק ְר ָּבנוֹ ת ְ ּבכָ ל
הָ עוֹ לָ ם ׁ ֶ
שה ִמז ְ ְּבחוֹ ת,
ּשנֵי ִמז ְ ְּבחוֹ ת ,לַ עֲ שׂ וֹ ת מַ עֲ ֵׂ
יוֹ ם ,ו ְ ׁ
ש ְלחָ ן וְ לֶ חֶ ם הַ ּ ָפנִ ים ,וְ אֶ ת הַ ִ ּכיּוֹ ר וְ אֶ ת ַּכנּוֹ  ,וְ כַ ּ ָמה
וְ ׁ ֻ
ּשנֵי
שהְ ,ל ִדבּ וּר הַ ּ ֶפה ,הָ ָארוֹ ן ו ְ ׁ
ִ ׁש ּמו ִ ּׁשים לַ ּ ַמעֲ ֶׂ
לוּחוֹ ת הַ ּתוֹ ָרה ,וְ ַא ֲהרֹן ְלכַ ּ ֵפר ַעל הָ ָעם ִ ּב ְת ִפ ּ ָלה
ש ִה ְ ׁש ִ ּגיחַ אוֹ תוֹ ָר ָׁשע ָּבזֶהָ ,אמַ ר ִ ּכי
ְ ּבכָ ל יוֹ םֵ ּ .כיוָן ׁ ֶ
ִש ָראֵ לָ .מה הַ ּ ַט ַעם?
לֹא נַחַ ׁש ְ ּביַעֲ קֹב וְ לֹא ֶקסֶ ם ְ ּבי ְ ׂ
ה' אֱ לֹהָ יו ִע ּמוֹ ו ְּתרו ַּעת מֶ לֶ ְך בּ וֹ .

ש ָר ֵאלַ .מאי ַט ְע ָמא .יְ יָ' אֱ ל ָֹהיו ִע ּמ ֹו ּו ְתר ּו ַעת
ֶק ֶסם ְּביִ ְ ׂ
ֶמלֶ ְך ּב ֹו.
The Zohar explains that the Israelites had the protection of the Holy Tabernacle. In it,
there were the tools used in the process of the High Priest to make a connection to the
Light. Another protection tool was the Ketoret, a mix of eleven incenses that were burnt
daily in front of the Tabernacle. They had the power to block and remove negativity
and bring peace to the world.
The daily sacrifices, the table and the 12 ‘inner breads’, the Ark and the two tablets,
and the daily prayers that Aaron was conducting were to remove all impurities from
the people.
When Balaam came to curse the Israelites and saw all of these protection tools he
knew that he wouldn’t be able to harm the Israelites.
;In Numbers 23:23 we read his words
”כִּ י ל ֹא-נַחַ שׁ ְבּ ַיﬠֲקֹבְ ,ול ֹאֶ -קסֶ ם ְבּי ְִשׂ ָראֵ ל“
” “No curse can touch Jacob; no magic has any power against Israel.
Because Numbers 23:21
וּתרוּﬠַ ת מֶ לֶ � בּוֹ “
”.יְהוָה אֱ �הָ יו ﬠִ מּוְֹ ,

”“YHVH their God is with them, and the triumphant cry of a king is among them
We don’t have the Holy Temple and the work of the priests to protect us, but we do
have the prayers and the Zohar that reveal these specific forces of protection from the
words of the Torah.
We should remember that the Torah is one whole system. The 22 Hebrew letters form
231 pairs. They are called ‘gates’ because they connect us to the light. When God says
”, we find the numerical value of 232. That is 231 for theיהי אור“ ”“Let There be Light
‘gates’ that represent vessels of Light and 1 for the Light that feeds everything. 232 is
the numerical value of God’s names that represent the four worlds of Emanation 72
.ב”נ  and Action 52מ”ה , Formation 45ס”ג , Creation 63ע”ב
The Torah is considered one whole name of God because without the Light the letters
have no existence.
We should study the entire Torah through the Zohar. With every study, we add another
protection layer to our souls. It purifies us and earns us the merit of Immortality after
the coming of Mashiach, in this lifetime or the next. Don’t miss any daily study because
your (immortal) life depends on it.

 .10וְ ַעל ָּדא ַע ִּמי זְ ָכר נָ אְּ ,ב ָבע ּו ִמ ּנַיְ יכ ּו ,הֲ ֹוו ְ ּד ִכ ִירין
יצ ָאה לְ כ ּו,
ַהה ּוא זִ ְמנָ א ְ ּד ִא ְת ַח ּ ָבר ּו ּ ָבלָ ק ּו ִבלְ ָעם לְ ׁ ֵש ָ
וְ לָ א י ִָכיל ּוַּ ,דאֲ נָ א אֲ ִח ְידנָ א ְּבכ ּוּ ְ ,כ ַא ּ ָבא ְ ּד ָא ִחיד
ידא ְ ּד ָאחֳ ָראִ .מן ַה ּ ׁ ִש ִּטים
יה ִּב ָ
יה ,וְ לָ א ׁ ָש ִביק לֵ ּ
ִּב ְב ֵר ּ
וְ ַעד ַה ִ ּגלְ גָ לַ ,מאי ָּדא לָ ֳק ֵביל ָ ּדאֶ .א ּ ָלא ָא ַמר ק ּו ְד ׁ ָשא
ְּב ִר ְ
ש ָר ֵאלְּ ,ב ָבע ּו ִמ ּנַיְ יכ ּו ,הֲ ֹוו ְ ּד ִכ ִירין ָּכל
יך ה ּוא לְ יִ ְ ׂ
ידן ִּבי ,וְ לָ א י ִָכיל ַהה ּוא ָר ׁ ָשע
ית ּון אֲ ִח ָ
זִ ְמנָ א ַּדהֲ וִ ּ
מוי לְ ׁ ַש ְּל ָט ָאה ָעלַ יְ יכ ּוֵּ .כיוָ ן ִ ּד ׁ ְש ַב ְק ּת ּון
ְּב ַח ְר ׁש ֹוי וְ ִק ְס ֹ
יְ ַדיְ יכ ּו

לְ ַאחֲ ָדא

ִּבי,

וַ הֲ וִ ית ּון

ְּב ׁ ִש ִּטים,

ַמה

יהן.
ֹאכל ָה ָעם וַ יִ ׁ ְש ּ ַתחֲ ו ּו לֵ אל ֵֹה ֶ
ְ ּכ ִתיב) .במדבר כה( וַ ּי ַ

ּ ַב ִ ּגלְ ָ ּגלּ ְ ,כ ָמה ְד ַא ְּת ָא ֵמר )הושע יב( ּ ַב ִ ּגלְ ָּגל ׁ ְשוָ ִרים
יכון .וְ ָכל ָ ּדא אֲ ַמאי.
שנְ ֵא ֹ
זִ ּ ֵבח ּוּ ,ו ְכ ֵדין ׁ ְשלִ יט ּו ְּבכ ּו ַ ׂ
קותּ ְ ,ד ָע ֵב ְדנָ א
קות יְ יָ' ָּכל ִאי ּנ ּון ְצ ָד ֹ
לְ ַמ ַען ַּד ַעת ִצ ְד ֹ
ידן ִּבי ,וְ לָ א ׁ ָש ִב ְיקנָ א ִמ ּ ָלה
לְ כ ּוְּ ,בזִ ְמנָ א ְ ּד ַא ּת ּון אֲ ִח ָ

 .10וְ ַעל זֶה ַע ּ ִמי זְכָ ר נָאּ ְ ,בבַ ָּק ָׁשה ִמ ּ ֶכם ,ז ְִכר ּו
ש ִה ְתחַ ְ ּבר ּו ָּבלָ ק ו ִּב ְל ָעם ְלהַ ְ ׁש ִמ ְידכֶ ם
אוֹ תוֹ זְמַ ן ׁ ֶ
שאוֹ חֵ ז אֶ ת
שאֲ נִ י ָאחַ ז ְִּתי בָ כֶ ם ְ ּכמוֹ ָאב ׁ ֶ
וְ לֹא י ְָכלוֶּ ׁ ,
ְ ּבנוֹ וְ לֹא מַ ְ ׁש ִאיר אוֹ תוֹ ְ ּביַד ַאחֵ רִ .מן הַ ּ ִ ׁש ִּטים ַעד
הַ ִ ּג ְל ָ ּגל ,מַ ה זֶּה ְלעֻ ּ ַמת זֶה? אֶ ּ ָלא ָאמַ ר הַ ָּקדוֹ ׁש
ִש ָראֵ לּ ְ ,בבַ ָּק ָׁשה ִמ ּ ֶכםִּ ,ת ְהי ּו זוֹ ְכ ִרים
ָּברו ְּך הוּא :י ְ ׂ
ִיתם אֲ ח ּוזִים ִ ּבי ,וְ לֹא ָיכֹל אוֹ תוֹ ָר ָׁשע
ש ֱהי ֶ
ָּכל זְמַ ן ׁ ֶ
שעֲ ז ְַב ּ ֶתם
ִ ּב ְכ ָׁשפָ יו ו ְּקסָ ָמיו ִל ְ ׁשלֹט עֲ לֵ יכֶ םֵ ּ .כיוָן ׁ ֶ
ִיתם ַּב ּ ִ ׁש ִּטים ,מַ ה ָּכתוּב?
אֶ ת י ְֵדיכֶ ם ִמ ּ ֶלאֱ חֹז ִ ּבי וִ ְהי ֶ
ִש ּ ַתחֲו ּו לֵ אלֹהֵ יהֶ ןַּ .ב ִ ּג ְל ּגָלּ ְ ,כמוֹ
ַויֹּאכַ ל הָ ָעם ַויּ ְ ׁ
ש ּנֶאֱ מַ ר )הושע יב( ַּב ִ ּג ְל ּגָל ְ ׁשו ִָרים ז ּ ִֵבחוּ ,וְ ָאז
ֶׁ
ָׁש ְלט ּו בָ כֶ ם שׂ וֹ נְ אֵ יכֶ ם .וְ כָ ל זֶה לָ ּ ָמה? ְלמַ ַען דַּ ַעת
יתי לָ כֶ ם ִ ּבזְמַ ן
ש ָע ִ ׂש ִ
ִצ ְדקוֹ ת ה'ָּ .כל אוֹ ָתן ְצ ָדקוֹ ת ׁ ֶ
ש ַא ּ ֶתם אֲ ח ּוזִים ִ ּבי ,וְ לֹא ִה ְ ׁש ַא ְר ִּתי ָדבָ ר ָּבעוֹ לָ ם
ֶׁ
ש ְּלמַ ְעלָ ה ו ְּלמַ ּ ָטה וְ הַ ּ ִמינִ ים
רגֶז ׁ ֶ
ִל ְ ׁשלֹט ָּבכֶ ם ,וְ הָ ֹ
הָ ָר ִעים לֹא יְכוֹ ִלים ִל ְק ַרב לָ כֶ ם.

ילא וְ ַת ּ ָתאּ ְ ,וזִ ינִ ין
ְ ּד ָעלְ ָמא לְ ׁ ַש ְּל ָט ָאה ְּבכ ּו ,וְ ר ּוגְ זָ א ִ ּדלְ ֵע ּ ָ
ישין ,לָ א י ְַכלִ ין לְ ָק ְר ָבא ְּבכ ּו.
ִּב ׁ ִ
יבו ִתי ֶא ְת ֶכם
יהם לִ ינ ּו פ ֹה ַה ּ ַליְ לָ ה וַ הֲ ׁ ִש ֹ
ֹאמר אֲ לֵ ֶ
 .11וַ ּי ֶ
ָ ּד ָבר ַּכאֲ ׁ ֶשר יְ ַד ּ ֵבר יְ יָ' ֵאלָ יָ ּ .תא חֲ זֵיְּ ,ב ׁ ַשעֲ ָתא ְ ּד ָעאל
ׁ ִש ְמ ׁ ָשא ,וְ ַת ְר ִעין ּ ֻכ ְּלה ּו ַא ְס ִּתימ ּו ,וְ ָעאל לֵ ילְ יָא
יהון ,וְ ָאזְ לִ ין
וְ ִא ְתחֲ ׁ ָש ְךַּ ,כ ָמה חֲ ִבילֵ י ׁ ָש ָראן ְמ ּ ׁ ַשלְ ׁ ְשלֵ ֹ
וְ ׁ ָש ָטאן ְּב ָעלְ ָמא ,וְ ַכ ּ ָמה ַר ְב ְר ֵבי ְמ ָמנָ ן ָעלַ יְ יה ּו ִ ּד ְמ ַד ְּב ֵרי

ֲשב ִֹתי
ַ .11ויֹּאמֶ ר אֲ לֵ יהֶ ם ִלינ ּו פֹה הַ ּ ַליְלָ ה ַוה ִ ׁ
שר י ְַד ּ ֵבר ה' אֵ לָ י .בּ ֹא ְראֵ ה,
אֶ ְתכֶ ם דָּ בָ ר ַּכאֲ ׁ ֶ
ּ
שמֶ ׁש ,וְ כָ ל הַ ְ ׁש ָע ִרים נִ ְס ּ ָת ִמים,
ש ִ ּנ ְכנָס הַ ּ ׁ ֶ
ְ ּב ָׁש ָעה ׁ ֶ
ְ
ּ
ּ
ֲשיךַ ,כ ּ ָמה ְקבוּצוֹ ת מֻ ּ ָת ִרים
וְ נִ ְכנָס הַ ַליְלָ ה וּמַ ח ִ ׁ
ש ְל ְ ׁשלוֹ ֵתיהֶ ם ,וְ הוֹ ְל ִכים ו ְּמ ׁשוֹ ְט ִטים ָּבעוֹ לָ ם,
ִמ ּ ׁ ַ
ש ּ ַמנְ ִהיגִ ים אוֹ ָתם.
וְ כַ ּ ָמה ְממֻ ִ ּנים ְ ּגדוֹ ִלים עֲ לֵ יהֶ ם ׁ ֶ
וְ י ֵׁש ְממֻ ּנֶה ּגָדוֹ ל ַעל הַ כּ ֹל ִמ ַּצד הַ ּ ְשׂ מֹאל ,וְ אוֹ תוֹ

 וְ ִאית ְמ ָמנָ א ַר ְב ְר ָבא ַעל ּכ ּ ָֹלא ִמ ִּס ְט ָרא ָר ָׁשע הָ יָה ָמצוּי אֵ צֶ ל אוֹ תוֹ הַ ְממֻ ּנֶה הָ ֶע ְליוֹ ן מֵ הַ כּ ֹל.לְ ה ּו
 ִ ּבזְמַ ן, וְ הוּא הָ יָה אוֹ מֵ ר ִ ּב ְכ ָׁשפָ יו ַּב ּ ַליְלָ ה.ִ ּב ְכ ָׁשפָ יו
יח לְ גַ ּ ֵבי ַהה ּוא ְמ ָמנָ א
ַ ש ָמאלָ א וְ ַהה ּוא ָר ׁ ָשע הֲ וָ ה ׁ ְש ִכ
ׂ ְ ִ ּד
 וְ הוּא הָ יָה ָּבא ְל ִה ּ ָמצֵ א, ֹיעתו
ָ שהוּא ׁשוֹ לֵ ט ְ ּבכָ ל ִס
ֶׁ
 וְ ה ּוא הֲ וָ ה ָא ַמר ְּב ַח ְר ׁש ֹוי.ִע ּ ָל ָאה ִמ ּכ ּ ָֹלא ְּב ַח ְר ׁש ֹוי
.שהוּא רוֹ צֶ ה
ֶ ׁ ּ יע לוֹ מַ ה
ַ  וּמוֹ ִד, ֹאֶ ְצלו

,יה
ָ  ְּבזִ ְמנָ א ְ ּד ִאיה ּו ׁ ַשלְ ָטא ְּב ָכל ִס,ְּבלֵ ילְ יָא
ּ ֵיע ָתא ִ ּדיל
יה ַמה
ֹ ְ ו,יה
ּ ֵאו ַדע ל
ּ וְ ה ּוא הֲ וָ ה ָא ֵתי לְ ִא ׁ ְש ּ ַת ְ ּכ ָחא ַּג ּ ֵב

.ְ ּד ִאיה ּו ּ ָב ֵעי
Numbers 22:8
“ וַהֲ ִשׁב ִֹתי אֶ ְתכֶם ָדּבָ ר, ִלינוּ פֹה הַ לַּ יְלָ ה,” ַויּ ֹאמֶ ר אֲ לֵ יהֶ ם
“And he said to them, “Lodge here tonight, and I will bring back word to you,”
Balaam told Balak’s messengers to wait for him until the night passed so he could give
them an answer. The Zohar explains that the negative forces are released at night.
Balaam could then connect to them, elevate himself in the impure system and get
answers.
At night we experience the absence of light. To understand why at night, we need to
go back to the moment before the Big Bang. There was only Endless Light and no space
of any kind. In order to create the worlds for us, the Endless Light created a space. It
was described in the Tree of Life by the Ari as “The Endless Light distances himself
from a middle point equally to all directions,” creating a sphere. This is the beginning
of a simple emptiness and the lack of Light. This was the foundation of all desires that
have existed and will exist in every vessel until the Light of the Endless will have a
continuous flow from outside the ‘sphere’ into the inner ‘residents’, which are the four
worlds. The world of Adam Kadmon will be the bridge for that Light and process.
That ‘darkness’ is the aspect of the first night and that is why the Hebrew day begins
at nightfall. The negative forces are expressed strongly because their desire for the light
gives them the power to ‘suck’ the light from anyone that carries it.
After the moment of darkness, the Creator gave the command “Let there be Light” and
all the worlds were created at once. This process is called by the scientists “The Big
Bang”. They also can tell us that the first particles of Creation came from photons
(Light). The photons were canceling each other as matter and anti-matter but soon
they developed a ‘flaw’ and the particles began to form atoms and more matter (Dr. Neil
DeGrass Tyson). The forces of lack (negative side) that were created in a potential state
when the Endless Light created the space were responsible for the ‘breaking of the
vessels’ that actually formed the ten Sefirot and the entire system of the Tree of Life.
I have to stop here because it’s time to publish this study on the Daily Zohar. I
apologize and maybe one day I will have the merit to teach you the study of the Tree
of Life in my special way. Until then pray for me to have the time, energy and resources
to continue.
 )בראשית לא( ַו ָיּבֹא אֱ ל ִֹהים אֶ ל, ְ ּכגוֹ ן זֶה.12
 )שם כ( ַו ָיּבֹא. ֹש ּ ָמצוּי אֶ ְצלו
ֶ ׁ ֹ אוֹ תו,לָ בָ ן הָ אֲ ַר ּ ִמי
 ְ ּבכָ ל ָמקוֹ ם. ּ ֻכ ּ ָלם ְ ּכגוֹ ן זֶה,אֱ ל ִֹהים אֶ ל אֲ ִבימֶ לֶ ְך
 וְ ַעל זֶה הָ יָה ָמצוּי,קוֹ ְר ִאים לוֹ ְ ּבאוֹ ָתם ְ ּכ ָׁש ִפים
 וְ כָ ל. ָ ַוה ֲֵרי ּ ֵפ ְר ׁשוּה,שר ַּביּוֹ ם
ֶ ׁ ֲַּב ּ ַליְלָ ה יוֹ ֵתר מֵ א
ְ,הַ ּ ְמכַ ּ ְ ׁש ִפים וְ הַ חֲכָ ִמים הָ אֵ ּל ּו הָ י ּו לַ אֲ ִבימֶ לֶ ך
ש ָּכתוּב )שם כו( ַויּ ְ ַׁש ֵקף אֲ ִבימֶ לֶ ְך מֶ לֶ ְך ּ ְפ ִל ְ ׁש ִּתים
ֶׁ

 ְ ּכגַ וְ ונָ א )דף קי''ג ע''א( ָ ּדא )בראשית לא( וַ ָ ּיבֹא.12
יח
ַ ִ ּד ׁ ְש ִכ
ַהה ּוא
,ָהאֲ ַר ִמי
ֶאל לָ ָבן
אֱ ל ִֹהים
,ימלֶ ְך
ֶ  )בראשית כ( וַ ָ ּיבֹא אֱ ל ִֹהים ֶאל אֲ ִב.יה
ּ ַּג ּ ֵב
יה ְּב ִאי ּנ ּון
ּ ֵ ְּב ָכל אֲ ַתר ִא ְקר ּון ל.ּ ֻכ ְּלה ּו ְ ּכגַ וְ ונָ א ָ ּדא
.ימ ָמא
ָ יח ְּבלֵ ילְ יָא י ִַּתיר ִמ ִּב
ַ  וְ ַעל ָּדא הֲ וָ ה ׁ ְש ִכ,ַח ְר ׁ ִשין
ְ
,ימלֶ ך
ֶ ימין הֲ ֹוו לַ אֲ ִב
ִ  וְ ָכל ָהנֵי ַח ְר ׁ ִשין וְ ַח ִ ּכ.או ְקמ ּו ָה
ֹ וְ ָהא

 וְ כָ תוּב, ָּכתוּב ָּכאן ְ ּב ַעד הַ חַ ּלוֹ ן.ֶמלֶ ְך ְ ּב ַעד הַ חַ ּלוֹ ן
ימלֶ ְך
ֶ  )בראשית כו( וַ ּי ׁ ְַש ֵקף אֲ ִב,ִ ּד ְכ ִּתיב
 )שופטים ה( ְ ּב ַעד הַ חַ ּלוֹ ן נִ ְ ׁש ְקפָ ה ו ְַּתי ּ ֵַבב אֵ ם,ָׁשם
, ְ ּכ ִתיב ָה ָכא ְּב ַעד ַה ַחלּ ֹון.ּ ְפלִ ׁ ְש ִּתים ְּב ַעד ַה ַחלּ ֹון
. ִ ּב ְל ָעם ְ ּכמוֹ זֶה, ָ לָ בָ ן ה ֲֵרי ּ ֵפ ְר ׁשוּה.יס ָרא
ְ ִס

ַבב
ֵ ּ ּו ְכ ִתיב ָה ָתם )שופטים ה( ְּב ַעד ַה ַחלּ ֹון נִ ׁ ְש ְק ָפה וַ ְּתי

. ִּבלְ ָעם ְ ּכ ֵדין, לָ ָבן ָהא א ּו ְקמ ּו ָה.יס ָרא
ְ ֵאם ִס

 וְ ַעל זֶה ָּכתוּב ְ ּבכֻ ּ ָלם אֱ ל ִֹהים; ַו ָיּבֹא אֱ ל ִֹהים.13
 ַו ָיּבֹא אֱ ל ִֹהים, ַו ָיּבֹא אֱ ל ִֹהים אֶ ל לָ בָ ן,אֶ ל ִ ּב ְל ָעם
, וְ לֹא הֵ ם אֵ לָ יו, הוּא ָּבא אֲ לֵ יהֶ ם.אֶ ל אֲ ִבימֶ לֶ ְך
 ה ֲֵרי, וְ ִאם ּתֹאמַ ר.שה ֲֵרי אֵ ין לָ הֶ ם ָמקוֹ ם ז ִָמין
ֶׁ
,שם הַ זֶּה ִמ ְ ׁש ּ ַת ּ ֵתף ַּבכּ ֹל
ֵ ׁ ּ ַשה
ֶ ׁ ָּכתוּב אֱ ל ִֹהים! אֶ ּ ָלא
 אֱ ל ִֹהים,וַאֲ ִפ ּל ּו עֲ בוֹ ָדה ז ָָרה ּגַם נִ ְק ֵראת אֱ ל ִֹהים
,של אֱ ל ִֹהים אֲ חֵ ִרים אֵ ּ ֶלה ְממֻ ִ ּנים
ֶ ׁ  ו ִּב ְכלַ ל,אֲ חֵ ִרים
ְ
 וְ אוֹ תוֹ ָר ָׁשע הָ יָה. וְ לָ כֵ ן נִ ְק ָרא ָּכך,ּו ִּב ְכלַ ל זֶה הָ יו
 ו ִּמ ּ ׁשוּם ָּכ ְך. וּבָ א אֵ לָ יו, ֹאוֹ מֵ ר ִ ּב ְכ ָׁשפָ יו וְ קוֹ ֵרא לו
ֲשב ִֹתי אֶ ְתכֶ ם דָּ בָ ר
ׁ ִ  ִלינ ּו פֹה הַ ּ ַליְלָ ה ַוה,ָּכתוּב
ש ּ ֵבחַ אֶ ת
ַ ׁ  אוֹ תוֹ ָר ָׁשע ְמ.שר י ְַד ּ ֵבר ה' אֵ לָ י
ֶ ׁ ֲַּכא
. אֶ ּ ָלא ַו ָיּבֹא אֱ ל ִֹהים, ֹשה ֲֵרי לֹא כָ תוּב בּ ו
ֶ ׁ , ַֹע ְצמו

 וַ ָ ּיבֹא אֱ ל ִֹהים ֶאל, וְ ַעל ָ ּדא ְּבכֻ ְּלה ּו ְ ּכ ִתיב אֱ ל ִֹהים.13
 וַ ָ ּיבֹא אֱ ל ִֹהים ֶאל, וַ ָ ּיבֹא אֱ ל ִֹהים ֶאל לָ ָבן,ִּבלְ ָעם
,יה
ֶ אֲ ִב
ּ  וְ לָ או ִאי ּנ ּון לְ גַ ּ ֵב, ה ּוא ָא ָתא לְ גַ ּ ַביְ יה ּו,ימלֶ ְך
 ָהא ְ ּכ ִתיב,ימא
ָ  וְ ִאי ּ ֵת.ְ ּד ָהא לֵ ית לְ ה ּו אֲ ַתר ז ִַּמין
 וַ אֲ ִפילּ ּו, ׁ ְש ָמא ָ ּדא ִא ׁ ְש ְּת ּ ַתף ְּבכ ּ ָֹלא, ֶא ּ ָלא.אֱ ל ִֹהים

, אֱ ל ִֹהים אֲ ֵח ִרים,בו ָדה זָ ָרה נָ ֵמי אֱ ל ִֹהים ִא ְק ֵרי
ֹ ֲע

 ּו ִב ְכלָ לָ א ָּדא,ּו ִב ְכלָ לָ א ֶּדאֱ ל ִֹהים אֲ ֵח ִרים ִא ּ ֵלין ְמ ָמנָ ן
 וְ ַהה ּוא ָר ׁ ָשע הֲ וָ ה ָא ַמר. ּו ְבגִ ין ַּכ ְך ִא ְק ֵרי ָה ֵכי,הֲ ֹוו
ַּכ ְך

ּו ְבגִ ין

.יה
ּ לְ גַ ּ ֵב

וְ ָא ֵתי

,יה
ּ ֵל

וְ ָק ֵרי

ְּב ַח ְר ׁש ֹוי

יבו ִתי
ֹ ְ ּכ ִתיב )במדבר כב( לִ ינ ּו פ ֹה ַה ּ ַליְ לָ ה וַ הֲ ׁ ִש
 ַהה ּוא ָר ׁ ָשע ָקא.ֶא ְת ֶכם ָּד ָבר ַּכאֲ ׁ ֶשר יְ ַד ּ ֵבר יְ יָ' ֵאלָ י
 ֶא ּ ָלא וַ ָ ּיבֹא,יה
ּ  ְ ּד ָהא לָ א ְ ּכ ִתיב ּ ֵב,יה
ּ ְמ ׁ ַש ּ ַבח ַּג ְר ֵמ
.אֱ ל ִֹהים

Sorcerers use the four elements of earth, wind, fire, and water together with words
(spells) to create magic. They use materials of this world together with impure spiritual
energies to control matter and the spirit (souls) of men. We studied the aspect of night
and darkness in the previous DZ. We know that these forces represent a lack of light.
They are opposite to the light and act like magnets, ‘sucking’ any available energy on
their path. During the day the light is strong and the negative forces can’t handle
higher levels of light.
The Torah forbids the connection to any kind of negative forces.
Deuteronomy 18:9-12
“When you enter the land which YHVH your God gives you, you shall not learn to
imitate the detestable things of those nations.”
‘Entering the land’ is the aspect of connecting to YHVH, which is the pure system of
the Tree of Life.
10: “There shall not be found among you anyone who makes his son or his daughter
pass through the fire, anyone who practices divination or tells fortunes or interprets
omens, or a sorcerer”
These are different kinds of idol worshiping and dark magic.
11: “or one who casts a spell, or a medium, or a spiritist, or one who calls up the dead.”
All types of matter have a temporary state, which is the aspect of death. Casting spells
is a process that manifests spiritual force. The vapor that comes out of the mouth
includes the four elements of the material world.
Air (that comes out of the lungs),
Fire (heat of the vapor),

Water (the moist that is part of the vapor),
Earth (is the minerals that in the water).
The Zohar distinguishes between voice and speaking. Voice is the formation of the
energy in the chest before it comes out as spoken words. Speaking is when the mouth
produces the voice that comes out to the world.
12: “for whoever does these things is an abomination to YHVH. And because of these
abominations YHVH your God is driving them out before you.”
The negative energy that could come from materials and the attached spells spreads
in the world through the spoken words. Spells usually have no borders and can affect
people anywhere in the world. It’s like telepathy. It creates a negative energy and ‘black
holes’ that swallow light. If we are connected to the Light of YHVH then we should not
deal with any kind of magic.
Any use of materials to tell the future or cast spells is impure and causes negativity to
all sides.
Astrology is the only pure method to use in order to learn about our Tikkun process
and learn how to overcome the obstacles. We should not use astrology as a fortunetelling system but as a divine system that could guide us through life and teach us
how to go above the astral influence.
There are some cases of pure magic in the Torah like Jacob’s system to control the
breeding of the sheep so he could get his full payment from Laban. Moses’s actions in
Egypt and the most powerful of them all is the Ketoret, which is the 11 incenses burnt
by the priest in the Holy Temple to remove all negativity.
Some people email me their wish to know the actual formula of the 11 incenses. I don’t
know it and even if I find a source with that knowledge I would never try to use it.
When we try to handle a tool of such level it becomes impure and negative in our
hands.
Rabbi Chaim Vital, the student of the Holy Ari, said that no one should deal with
practical kabbalah because we don’t have the Holy Temple and the ashes of the Red
Heifer to cleanse any negativity that could be a result of a flawed process.
Exodus 22:17
“ ל ֹא ְתחַ יֶּה,ַשּׁפָ ה
ֵ מכ.”
ְ
“You shall not permit a sorceress to live.”
Deuteronomy 18:13
“� ﬠִ ם יְהוָה אֱ �הֶ י,תּ ִמים ִתּ ְהיֶה.”
ָ
“You must have integrity (purity in dealing) with YHVH your God.”
The only option we have is to connect to the Light in the purest possible way. We have
the words of the Zohar that you can read. If you can’t read it then scan it. You have
the recorded reading of the Zohar that you can listen to. These are pure methods of
magic that draw light into our lives. It will manifest where we need it to be and not
where we think is good for us.
With the pure magic of the Zohar, we can spread pure Light force energy in the world
and swallow the dark ones.
 ַעל י ְֵדי- שר י ְַד ּ ֵבר ה' אֵ לָ י
ֶ ׁ ֲ דָּ בָ ר ַאחֵ ר ַּכא.14  ַעל יְ ֵדי ְ ּד ַהה ּוא,בר יְ יָ' ֵאלָ י
ֵ ּ  ָ ּד ָבר ַא ֵחר ַּכאֲ ׁ ֶשר יְ ַד.14
 ה ֲֵרי, וְ ִאם ּתֹאמַ ר.של הַ ַּצד הָ ַאחֵ ר
ֶ ׁ ַימ ָמא אוֹ תוֹ ָׁש ִליח
ָ ימא ָהא ִּב
ָ  וְ ִאי ּ ֵת.יחא ְ ּד ִס ְט ָרא ָאחֳ ָרא
ָ ִׁ ְשל
- ( אֶ לָּ א.ַּביּוֹ ם נִ ְמצָ א אֶ ְצלוֹ )כְּ ֶשׁהָ יָה אֵ צֶ ל בָּ לָ ק
 )ס''א כד הוה לגביה בלק.יה
ִא ׁ ְש ְּת ַכח
ּ ְלגַ ּ ֵב
ֹ ו ְּבאוֹ תו, ֹאֶ ּ ָלא וַדַּ אי ְ ּבנַחַ ׁש הַ ִה ְתבּ וֹ נְ נוּת הָ י ְָתה בּ ו
,יה
ּ אלא( ֶא ּ ָלא וַ ַּדאי ְּבנ ַַח ׁש ִא ְס ּ ַת ְ ּכל ּו ָתא הֲ וָ ה ּ ֵב
ש ָּכתוּב
ֶ ׁ  זֶה ּו.זְמַ ן הָ יָה ִמ ְס ּ ַת ּ ֵכל ְלכַ ּוֵן אֶ ת הַ ּ ָׁש ָעה

ּו ְב ַהה ּוא זִ ְמנָ א הֲ וָ ה ִמ ְס ּ ַת ּ ֵכל לְ ַכ ְ ּוונָ א ׁ ַשעֲ ָתא ,הֲ ָדא
ה ּוא ִד ְכ ִתיב וְ ל ֹא ָהלַ ְך ְ ּכ ַפ ַעם ְּב ַפ ַעם לִ ְק ַראת נְ ָח ׁ ִשים.
ש ָר ֵאל.
וַ ּי ְַרא ִּבלְ ָעם ִ ּכי ֹ
טוב ְּב ֵעינֵי יְ יָ' לְ ָב ֵר ְך ֶאת יִ ְ ׂ
ֶא ּ ָלא ְ ּד ַהה ּוא ֹיו ָמא ִא ְס ּ ָת ַּכל לְ ַכ ְ ּוונָ א ׁ ַשעֲ ָתא ,וְ לָ א
ִא ׁ ְש ְּת ַּכח ִ ּכ ׁ ְש ָאר ֹיו ֵמיּ ,ו ְכ ֵדין ָח ָמא ְ ּד ָהא ר ּוגְ זָ א ַר ּ ָבא
טוב ְּב ֵעינֵי יְ יָ'
לָ א ִא ׁ ְש ְּת ַּכח ְּב ָעלְ ָמאּ ְ ,כ ֵדין י ַָדע ִ ּכי ֹ
יה ִמ ָּכל
ש ָר ֵאלְּ .ב ַהה ּוא זִ ְמנָ א ׁ ָש ִביק ַּג ְר ֵמ ּ
לְ ָב ֵר ְך ֶאת יִ ְ ׂ

וְ לֹא הָ לַ ְך ְ ּכפַ ַעם ְ ּבפַ ַעם ִל ְק ַראת נְ חָ ִ ׁשיםַ .ויּ ְַרא
ִש ָראֵ ל .אֶ ּ ָלא
ִ ּב ְל ָעם ִ ּכי טוֹ ב ְ ּב ֵעינֵי ה' ְלבָ ֵר ְך אֶ ת י ְ ׂ
שאוֹ תוֹ יוֹ ם ִה ְס ּ ַת ּ ֵכל ְלכַ ּוֵן אֶ ת הַ ּ ָׁש ָעה ,וְ לֹא נִ ְמצָ א
ֶׁ
רגֶז ָ ּגדוֹ ל נִ ְמצָ א
שאֵ ין ֹ
ִ ּכ ְ ׁש ָאר הַ יּ ִָמים ,וְ ָאז ָר ָאה ׁ ֶ
ְ
בָ עוֹ לָ םָ ,אז י ַָדע ִ ּכי טוֹ ב ְ ּב ֵעינֵי ה' ְלבָ ֵרך אֶ ת
ִש ָראֵ לּ ְ .באוֹ תוֹ זְמַ ן הֶ עֱ זִיב אֶ ת ַע ְצמוֹ ִמ ָּכל
י ְׂ
של הָ עוֹ לָ ם ,וְ לֹא ִה ְס ּ ַת ּ ֵכל ָּבהֶ ם .זֶה ּו
הַ ְ ּנחָ ִ ׁשים ׁ ֶ
ְ
ש ָּכתוּב וְ לֹא הָ לַ ך ְ ּכפַ ַעם ְ ּבפַ ַעם ִל ְק ַראת נְ חָ ִ ׁשים.
ֶׁ

נְ ָח ׁ ִשים ְ ּד ָעלְ ָמא ,וְ לָ א ִא ְס ְּת ַּכל ְּבה ּו ,הֲ ָדא ה ּוא
ִד ְכ ִתיב וְ ל ֹא ָהלַ ְך ְ ּכ ַפ ַעם ְּב ַפ ַעם לִ ְק ַראת נְ ָח ׁ ִשים.
ָ ּ .15תא חֲ זֵיְּ ,ב ַה ִהיא ׁ ַשעֲ ָתא ְ ּד ִר ְּת ָחא ִא ׁ ְש ְּת ַכחּ ְ ,כ ֵדין
ש ָמאלָ א ִא ְּת ַער ,וַ הֲ וָ ה י ַָדע ַהה ּוא ָר ׁ ָשע אֲ ַתר,
ְׂ
ש ָמאלָ א ,לְ ֵמילַ ט .וְ ִא ְס ּ ָת ַּכל ְּב ַהה ּוא
לְ ַאחֲ ָדא ְּב ִס ְט ָרא ְ ׂ

זִ ְמנָ א ,וְ לָ א ִא ׁ ְש ְּת ַכחּ ְ .כ ֵדין ַמה ְ ּכ ִתיב) ,במדבר
עום ל ֹא זָ ַעם יְ יָ'.
כג( ַמה ֶא ּק ֹוב ל ֹא ַק ּבֹה ֵאל ּו ָמה ֶאזְ ֹ
ּו ְבגִ ין ַּכ ְך) ,מיכה ו( ַע ִּמי זְ ָכר נָ א ַמה ּי ַָעץ ּ ָבלָ ק וְ ֹגו'.
זַכ ִאין ִאי ּנ ּון
עור )בגין כך( ָּ
תו ִּב ְל ָעם ּ ֶבן ְּב ֹ
או ֹ
ּו ֶמה ָענָ ה ֹ
יהון ְּב ָעלְ ָמא ֵּדין ּו ְב ָעלְ ָמא
ש ָר ֵאלַ ,ז ָּכ ָאה ח ּולָ ֵק ֹ
יִ ְ ׂ

רגֶז נִ ְמצָ אָ ,אז
שהָ ֹ
 .15בּ ֹא ְראֵ הּ ְ ,באוֹ ָת ּה ָׁש ָעה ׁ ֶ
הַ ּ ְשׂ מֹאל ִמ ְתעוֹ ֵרר ,וְ הָ יָה יוֹ ֵד ַע אוֹ תוֹ הָ ָר ָׁשע אֶ ת
הַ ּ ָמקוֹ ם לֶ אֱ חֹז ְ ּבצַ ד הַ ּ ְשׂ מֹאל ְל ַק ּ ֵלל .וְ ִה ְתבּ וֹ נֵן
ְ ּבאוֹ תוֹ הַ ז ְּמַ ן ,וְ לֹא ָמצָ א .וְ ָאז מַ ה ָּכת ּוב? )במדבר
כג( ָמה אֶ ּקֹב לֹא ַקבּ ֹה אֵ ל ו ָּמה אֶ ְזעֹם לֹא ז ַָעם ה'.
ו ִּמ ּ ׁשוּם ָּכ ְך) ,מיכה ו( ַע ּ ִמי זְכָ ר נָא מַ ה יּ ַָעץ ָּבלָ ק
וְ גוֹ ' וּמֶ ה ָענָה אֹתוֹ ִ ּב ְל ָעם ּ ֶבן ְ ּבעוֹ רַ .א ְ ׁש ֵריהֶ ם
ִש ָראֵ לַ ,א ְ ׁש ֵרי חֶ ְל ָקם ָּבעוֹ לָ ם הַ זֶּה וּבָ עוֹ לָ ם
י ְׂ
הַ ָּבאֶ ) .שׁ ִרבּוֹנָם הוֹכִ יחַ לָ הֶ ם כָּ�(.

ְ ּד ָא ֵתי) .דמאריהון אוכח לון הכי(

;Balaam couldn’t fulfill Balak’s wish to curse the Israelites. He justified himself saying
Numbers 23:8
”מָ ה אֶ קֹּ ב ,ל ֹא ַקבֹּה אֵ ל; וּמָ ה אֶ זְ עֹם ,ל ֹא זָﬠַ ם יְהוָה“
“How can I curse whom God has not cursed? How can I denounce whom YHVH has
”?not denounced
This is a very important teaching. When we curse or get angry, we connect to the left
column of the impure system. The same with every negative act we do. They create
holes in our surrounding light and allow the negative side to get inside and bring chaos
into our lives.
;As we studied in DZ 1512 Balaam further explained his inability to curse the Israelites
Numbers 23:21
וּתרוּﬠַ ת מֶ לֶ � בּוֹ “
”.יְהוָה אֱ �הָ יו ﬠִ מּוְֹ ,
”“YHVH their God is with them, and the triumphant cry of a king is among them
To distance ourselves from negativity, we should use this simple formula:
Speak no evil,
Hear no evil,
Do no evil
To increase protection around us, we follow the Light.
Simple, short and strong. Write it on a little card or engrave it in your mind and repeat
it every day.

) .16ויקרא כ''ו( ִאם ְּב ֻח ּק ֹו ַתי ּ ֵתלֵ כ ּוִ .אם ְּב ֻח ּק ֹו ַתיָּ ,דא
יתא ּ ַתלְ יָין ְּב ַהה ּוא אֲ ַתרּ ְ ,כ ָמה
או ַריְ ָ
אֲ ַתר ִ ּדגְ זִ ִירין ְ ּד ֹ

חוק ה ּוא
מור ּוֹ .
ְד ַא ְּת ָא ֵמר )ויקרא יח( ֶאת ֻח ּק ֹו ַתי ִּת ׁ ְש ֹ

יתא ָּב ּה ִא ְת ְ ּכלִ ילָ ן) .ויקרא
או ַריְ ָ
ְ ּד ִא ְק ֵרי ָה ִכיּ ,וגְ זִ ִירין ְ ּד ֹ
כה( וְ ֶאת ִמ ׁ ְש ּ ָפ ַטי ִּת ׁ ְש ְמר ּוִ .מ ׁ ְש ּ ָפ ַטיּ ָ ,דא ה ּוא אֲ ַתר

יהּ ,ו ִמ ְת ַח ְּב ָרן
ָאחֳ ָרא ִע ּ ָל ָאהּ ְ ,ד ַה ִהיא ֻח ָ ּקה אֲ ִח ַ
ידת ּ ֵב ּ

יתא ,וְ ָכל
או ַריְ ָ
יל ֵאי וְ ַת ּ ָת ֵאי .וְ ָכל ּ ִפ ּק ּו ֵדי ֹ
ָּדא ְּב ָדא ְ ּד ִע ּ ָ

ידן.
יתאְּ ,ב ָהנֵי אֲ ִח ָ
או ַריְ ָ
יתא ,וְ ָכל ִק ּד ּו ׁ ֵשי ֹ
או ַריְ ָ
ִ ּגזְ ֵרי ֹ

ְּבגִ ין ְ ּד ַהאי ּת ֹו ָרה ׁ ֶש ִּב ְכ ּ ָתב ,וְ ַהאי ּת ֹו ָרה ׁ ֶש ְּב ַעל ּ ֶפה.
 .17וְ ַעל ָ ּדא ִאם ְּב ֻח ּק ֹו ַתיָּ ,כל ִאי ּנ ּון ְ ּגזִ ִירין וְ ִדינִ ין
עונָ ׁ ִשין ּו ִפ ּק ּו ִדיןּ ְ ,ד ִאי ּנ ּון ְּב ַהה ּוא אֲ ַתר ְ ּד ִא ְק ֵרי ּת ֹו ָרה
וְ ֹ

מור ּוְּ ,ב ַהה ּוא
ׁ ֶש ְּב ַעל ּ ֶפהֻ ,ח ָ ּקה .וְ ֶאת ִמ ׁ ְש ּ ָפ ַטי ִּת ׁ ְש ֹ
ְ ּכ ָמה ְ ּד ַא ְּת
ׁ ֶש ִּב ְכ ּ ָתב,
ּת ֹו ָרה
אֲ ַתר ְ ּד ִא ְק ֵרי
ָא ֵמר )תהלים פא( ִמ ׁ ְש ּ ָפט לֵ אל ֵֹהי יַעֲ קֹב .וְ ָדא ָא ִחיד

ְּב ָדא וְ ָדא ְּב ָדא ,וְ כ ּ ָֹלא ַחד .וְ ָדא ה ּוא ְ ּכלָ לָ א ִ ּד ׁ ְש ָמא
יתאּ ְ ,כ ִאלּ ּו
או ַריְ ָ
ישא ּו ַמאן ְ ּד ַא ְע ּ ַבר ַעל ּ ִפ ְת ָ ּג ֵמי ֹ
ַק ִ ּד ׁ ָ
ישאְּ ,בגִ ין ְ ּדחֹק ּו ִמ ׁ ְש ּ ָפט ׁ ְש ָמא
ּ ָפגִ ים ׁ ְש ָמא ַק ִ ּד ׁ ָ
ְ ּדק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך ה ּוא הֲ וִ י .וְ ַעל ָ ּדאִ ,אם ְּב ֻח ּק ֹו ַתי
ּ ֵתלֵ כ ּוָּ :דא ּת ֹו ָרה ׁ ֶש ְּב ַעל ּ ֶפה .וְ ֶאת ִמ ׁ ְש ּ ָפ ַטי ִּת ׁ ְש ְמר ּו:

ִ .16אם ְ ּבחֻ ּק ַֹתי ּ ֵתלֵ כוִּ .אם ְ ּבחֻ ּק ַֹתי  -זֶה ָמקוֹ ם
ש ְ ּגזֵרוֹ ת הַ ּתוֹ ָרה ְּתלוּיוֹ ת ְ ּבאוֹ תוֹ ָמקוֹ םּ ְ ,כמוֹ
ֶׁ
ש ּנֶאֱ מַ ר )ויקרא יט( אֶ ת חֻ ּק ַֹתי ִּת ְ ׁשמֹרוּ .חֹק הוּא
ֶׁ
ְ
ש ִ ּנ ְק ָרא ָּכך ,וּגְ זֵרוֹ ת הַ ּתוֹ ָרה בּ וֹ נִ ְכלָ לוֹ ת) .שם
ֶׁ
כה( וְ אֶ ת ִמ ְ ׁש ּ ָפטַ י ִּת ְ ׁש ְמרוִּ .מ ְ ׁש ּ ָפטַ י  -זֶה ּו ָמקוֹ ם
שאוֹ ָת ּה חֻ ָּקה אֲ ח ּוזָה בּ וֹ  ,ו ִּמ ְתחַ ְ ּב ִרים
ַאחֵ ר ֶע ְליוֹ ן ׁ ֶ
של ֶע ְליוֹ נִ ים וְ ַת ְח ּתוֹ נִ ים ,וְ כָ ל ִמ ְצווֹ ת
זֶה ָּבזֶהֶ ׁ ,
הַ ּתוֹ ָרה ,וְ כָ ל ְ ּגזֵרוֹ ת הַ ּתוֹ ָרה ,וְ כָ ל ְק ֻד ּ ׁשוֹ ת הַ ּתוֹ ָרה
ש ִ ּב ְכ ָתב ,וְ זוֹ ּתוֹ ָרה
שז ּוֹ ּתוֹ ָרה ׁ ֶ
ָּבזֶה אֲ ח ּוזִיםִ ,מ ּ ׁשוּם ׁ ֶ
ש ְ ּב ַעל ּ ֶפה.
ֶׁ
 .17וְ ַעל זֶה ִאם ְ ּבחֻ ּק ַֹתיָּ .כל אוֹ ָתם ְ ּגזֵרוֹ ת וְ ִדינִ ים
ש ִ ּנ ְק ָרא
שהֵ ם ְ ּבאוֹ תוֹ ָמקוֹ ם ׁ ֶ
ָשים ו ִּמ ְצווֹ תֶ ׁ ,
וָעֳ נ ִ ׁ
ש ְ ּב ַעל ּ ֶפה  -חֻ ָּקה .וְ אֶ ת ִמ ְ ׁש ּ ָפטַ י ִּת ְ ׁש ְמרוּ,
ּתוֹ ָרה ׁ ֶ
ש ִ ּב ְכ ָתבּ ְ ,כמוֹ
ש ִ ּנ ְק ָרא ּתוֹ ָרה ׁ ֶ
ְ ּבאוֹ תוֹ ָמקוֹ ם ׁ ֶ
ש ּנֶאֱ מַ ר ִמ ְ ׁש ּ ָפט לֵ אלֹהֵ י יַעֲ קֹב .וְ זֶה ָאחוּז ָּבזֶה וְ זֶה
ֶׁ
שם הַ ָּקדוֹ ׁש .ו ִּמי
ָּבזֶה ,וְ הַ כּ ֹל אֶ חָ ד .וְ זֶה ּו ְ ּכלַ ל הַ ּ ׁ ֵ
שם
שעוֹ בֵ ר ַעל דִּ ְב ֵרי הַ ּתוֹ ָרהּ ְ ,כ ִא ּל ּו ּ ָפגַם אֶ ת הַ ּ ׁ ֵ
ֶׁ
של הַ ָּקדוֹ ׁש
שם ׁ ֶ
שחֹק ו ִּמ ְ ׁש ּ ָפט זֶה ּו הַ ּ ׁ ֵ
הַ ָּקדוֹ ׁשִ ,מ ּ ׁשוּם ׁ ֶ
ָּברו ְּך הוּא .וְ ַעל זֶהִ ,אם ְ ּבחֻ ּק ַֹתי ּ ֵתלֵ כ ּו  -זוֹ ּתוֹ ָרה
ש ְ ּב ַעל ּ ֶפה .וְ אֶ ת ִמ ְ ׁש ּ ָפטַ י ִּת ְ ׁש ְמר ּו  -זוֹ ּתוֹ ָרה
ֶׁ
שם הַ ָּקדוֹ ׁש.
ש ִ ּב ְכ ָתב ,וְ זֶה ּו ְ ּכלַ ל הַ ּ ׁ ֵ
ֶׁ

ישא.
ָּדא ּת ֹו ָרה ׁ ֶש ִּב ְכ ּ ָתב .וְ ָדא ה ּוא ְ ּכלָ לָ א ִ ּד ׁ ְש ָמא ַק ִ ּד ׁ ָ

Leviticus 26:3
ֹתם“
יתם א ָ
” ִאםְ -בּחֻ קֹּ ַתיֵ ,תּלֵ כוּ; וְאֶ תִ -מצְ וֹ ַתי ִתּ ְשׁ ְמרוַּ ,וﬠ ֲִשׂ ֶ
”“If you walk in my statutes and observe my commandments and do them,
’בּחֻ קֹּ ַתי‘ The Zohar explains that
ְ ‘my statutes’ are the decrees and judgment at the level
of Malchut.
ִ ’, ‘my commandments’, is the aspect of Zeir Anpin the Torah that, as a whole, isמצְ וֹ ַתי‘
the complete Holy name of God. It represents the entire creation, physical and
spiritual.
If we follow the Torah we connect to the complete system with holiness. Without the
Torah, we are subject to the decrees and judgment of the lower world.
יתם א ָֹתם? ּ ֵכיוָן
יתם א ָֹתם .מַ ה זֶּה וַעֲ ִ ׂש ֶ
או ָתםֵ ּ ,כיוָ ן ְ ּד ָא ַמר  .18וַעֲ ִ ׂש ֶ
יתם ֹ
ש ֶ
יתם ֹ
ש ֶ
או ָתםַ .מאי וַ עֲ ִ ׂ
 .18וַ עֲ ִ ׂ
יתם? אֶ ּ ָלא ִמי
ש ָאמַ ר ּ ֵת ְלכ ּו וְ ִת ְ ׁש ְמרוּ ,לָ ּ ָמה וַעֲ ִ ׂש ֶ
יתםֶ .א ּ ָלאַ ,מאן ְ ּד ָע ִביד ׁ ֶ
ש ֶ
ּ ֵתלֵ כ ּו וְ ִת ׁ ְש ְמר ּו ,אֲ ַמאי וַ עֲ ִ ׂ
ְ
שה ִמ ְצווֹ ת הַ ּתוֹ ָרה וְ הוֹ לֵ ך ִ ּב ְד ָרכֶ יהָ ּ ִ ,כ ְביָכוֹ ל
שעוֹ ֶׂ
ֶׁ
ָכול ְ ּכ ִאלּ ּו עֲ ִביד
חויּ ִ ,כ ְבי ֹ
או ְר ֹ
יתא וְ ָאזִ יל ְּב ֹ
או ַריְ ָ
ּ ִפ ּק ּו ֵדי ֹ
ְ ּכ ִא ּל ּו ָע ָׂשה אוֹ תוֹ ְלמַ ְעלָ הָ .אמַ ר הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך
ילאָ .א ַמר ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
ש ָאנִ י,
יה לְ ֵע ּ ָ
לֵ ּ
יך ה ּואּ ְ ,כ ִאלּ ּו ַע ָ ׂ
יתם
הוּאּ ְ ,כ ִא ּל ּו עֲ ָׂש ַאנִ י ,וּפֵ ְר ׁשוּהָ  .וְ ַעל זֶה וַעֲ ִ ׂש ֶ
ש ֶ
יתם ֹ
ש ֶ
וְ ֹ
או ָתם .וַ עֲ ִ ׂ
או ְקמ ּו ָה .וְ ַעל ָ ּדא וַ עֲ ִ ׂ
יתם ַא ּ ֶתם ָּכתוּב וַדַּ אי ,וְ הוֹ ִאיל
יתם ַא ּ ֶתם א ָֹתם .וַעֲ ִ ׂש ֶ

שיּ ּ ִָמצֵ א
הו ִאיל ּו ִמ ְת ָע ֵרי ָעלַ יְ יכ ּו לְ ִא ְת ַח ְּב ָרא ָּדא ו ִּמ ְתעוֹ ְר ִרים עֲ לֵ יכֶ ם ְל ִה ְתחַ ּ ֵבר זֶה ָּבזֶהֶ ׁ ,
ְ ּכ ִתיב וַ ַּדאי ,וְ ֹ
יתם ַא ּ ֶתם וַדַּ אי.
שם הַ ָּקדוֹ ׁש ָּכ ָראוּי ,וַעֲ ִ ׂש ֶ
הַ ּ ׁ ֵ

ֵאות,
ישא ְ ּכ ְד ָקא י ֹ
ְּב ָדא ,לְ ִא ׁ ְש ּ ַת ְ ּכ ָחא ׁ ְש ָמא ַק ִ ּד ׁ ָ
יתם ַא ּ ֶתם וַ ַּדאי.
ש ֶ
וַ עֲ ִ ׂ
ש
ּ ְ .19כגַ וְ ונָ א ָ ּדא ָא ַמר ִר ִּבי ׁ ִש ְמ ֹ
עון) ,שמואל ב ח( וַ ּי ַַע ׂ

יהֶ .א ּ ָלא ְּבגִ ין ְ ּד ָאזִ יל
ָּדוִ ד ׁ ֵשם ,וְ ִכי ָּדוִ ד עֲ ַבד לֵ ּ
יתא ,וְ ַאנְ ִהיג
או ַריְ ָ
יתא ,וְ ָע ִביד ּ ִפ ּק ּו ֵדי ֹ
או ַריְ ָ
ְּב ָא ְר ֵחי ְ ּד ֹ
ילא.
שה ׁ ֵשם לְ ֵע ּ ָ
ֵאותּ ִ ,כ ְבי ֹ
ַמלְ כ ּו ָתא ְ ּכ ְד ָקא י ֹ
ָכולָ ,ע ָ ׂ

וְ לָ א הֲ וָ ה ַמלְ ָּכא ְּב ָעלְ ָמא ְ ּדזָ ָכה )דף קי''ג ע''ב( לְ ַהאי
יה
ְ ּכ ָדוִ דּ ְ ,דהֲ וָ ה ָקם ְּב ַפלְ ג ּות לֵ ילְ יָא ,וַ הֲ וָ ה ְמ ׁ ַש ּ ַבח לֵ ּ
ְּלק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
ישא
יך ה ּואַ ,עד ְ ּד ָסלִ יק ׁ ְש ָמא ַק ִ ּד ׁ ָ
ָכול
ימ ָמאּ ִ .כ ְבי ֹ
הו ָרא ִ ּד ָ
ְּבכ ּו ְר ְס ּיָיהְּ ,ב ׁ ַשעֲ ָתא ְ ּד ָסלִ יק נְ ֹ

ה ּוא ָע ַבד ׁ ֵשם ַמ ּ ָמ ׁש ְ ּכ ָמה ְד ַא ְּת ָא ֵמר) ,ויקרא
ש ְר ֵאלִ ית ֶאת ַה ּ ׁ ֵשם וַ יְ ַק ּ ֵלל.
כד( וַ ִּי ּק ֹוב ּ ֶבן ָה ִא ּ ׁ ָשה ַה ִּי ְ ׂ
או ָתם
יתם ֹ
ש ֶ
ש ָ ּדוִ ד ׁ ֵשם .וְ ַעל ָּדא וַ עֲ ִ ׂ
ּו ְבגִ ין ָּכ ְך וַ ּי ַַע ׂ

לון ,לְ ִא ְת ּ ַת ְקנָ א
ְ ּכ ִתיב ,וְ ִאי ַא ּת ּון ִּת ׁ ְש ּ ַת ְ ּדל ּון לְ ֶמ ְע ּ ַבד ֹ

ּ ְ .19כמוֹ זֶה ָאמַ ר ַר ִ ּבי ִ ׁש ְמעוֹ ן) ,שמואל-ב
שם ,וְ ִכי דָּ וִ ד ָע ָׂשה אוֹ תוֹ ? אֶ ּ ָלא
ח( ַויּ ַַעשׂ דָּ וִ ד ׁ ֵ
שהָ לַ ְך ְ ּב ַד ְרכֵ י הַ ּתוֹ ָרה וְ ָע ָׂשה ִמ ְצווֹ ת הָ ּתוֹ ָרה
ִמ ּ ׁשוּם ׁ ֶ
שם
וְ ִהנְ ִהיג אֶ ת הַ ּ ַמ ְלכוּת ָּכ ָראוּיּ ִ ,כ ְביָכוֹ ל ָע ָׂשה ׁ ֵ
שזָּכָ ה לָ זֶה ְ ּכמוֹ
ְלמַ ְעלָ ה ,וְ לֹא הָ ָיה מֶ לֶ ְך ָּבעוֹ לָ ם ׁ ֶ
ש ּ ֵבחַ אֶ ת
שהָ יָה ָקם ַּבחֲצוֹ ת הַ ּ ַליְלָ ה וְ הָ יָה ְמ ׁ ַ
ָדוִ דֶ ׁ ,
ְ
שם הַ ָּקדוֹ ׁש
שעוֹ לֶ ה הַ ּ ׁ ֵ
הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברוּך הוּאַ ,עד ׁ ֶ
שעוֹ לֶ ה הַ יּוֹ םּ ִ .כ ְביָכוֹ ל הוּא ָע ָׂשה
ַּב ִ ּכ ּ ֵסאּ ְ ,ב ָׁש ָעה ׁ ֶ
ש ּ ֶנאֱ מַ ר )ויקרא כד( ַויּ ִּקֹב ּ ֶבן
שם מַ ּ ָמ ׁשּ ְ ,כמוֹ ׁ ֶ
ֵׁ
שם ַוי ְַק ּ ֵלל .ו ִּמ ּ ׁשוּם ָּכךְ,
ִש ְראֵ ִלית אֶ ת הַ ּ ׁ ֵ
הָ ִא ּ ָׁשה הַ יּ ְ ׂ
יתם א ָֹתם ,וְ ִאם
שם .וְ ַעל זֶה ָּכתוּב וַעֲ ִ ׂש ֶ
ַויּ ַַעשׂ דָּ וִ ד ׁ ֵ
שם
ַא ּ ֶתם ִּת ְ ׁש ּ ַתדְּ ל ּו לַ עֲ שׂ וֹ ת אוֹ ָתםְ ,להַ ְת ִקין אֶ ת הַ ּ ׁ ֵ
ש ְּלמַ ְעלָ ה י ּ ִָמ ְצא ּו
הַ ָּקדוֹ ׁש ָּכ ָראוּיָּ ,כל אוֹ ָתן ְ ּב ָרכוֹ ת ׁ ֶ
אֶ ְצ ְלכֶ ם ְ ּב ִת ּק ּונֵיהֶ ן ָּכ ָראוּי.

ישא ְ ּכ ְד ָקא יָא ּותָּ ,כל ִאי ּנ ּון ִּב ְר ָכאן
ׁ ְש ָמא ַק ִ ּד ׁ ָ
ֵאות.
ֵיהון ְ ּכ ְד ָקא י ֹ
ילא יִ ׁ ְש ּ ַת ְ ּכח ּון ַּג ּ ַביְ יכ ּו ְּב ִת ּק ּונ ֹ
ִ ּדלְ ֵע ּ ָ
יכם ְּב ִע ּ ָתם וְ ֹגו'ָּ .כל ַחד
) .20ויקרא כו( וְ נָ ַת ִּתי גִ ׁ ְש ֵמ ֶ
יה ָעלַ יְ יכ ּוַ .מאן ִאי ּנ ּוןַ .הה ּוא
וְ ַחד ,יִ ּ ֵתן ֵחילָ א ִ ּדילֵ ּ
ישא ְ ּכגַ וְ ונָ א ָּדא
ִּת ּק ּונָ א ַּדעֲ ַב ְד ּת ּון ְ ּד ַהה ּוא ׁ ְש ָמא ַק ִ ּד ׁ ָ
ש ֹות ְצ ָד ָקה
ְ ּכ ִתיב) ,בראשית יח( וְ ׁ ָש ְמר ּו ֶּד ֶר ְך יְ יָ' לַ עֲ ׂ
ּו ִמ ׁ ְש ּ ָפט .וְ ִכי ֵּכיוָ ן ִ ּד ְכ ִּתיב וְ ׁ ָש ְמר ּו ֶּד ֶר ְך יְ יָ' ,אֲ ַמאי

חוי
או ְר ֹ
ש ֹות ְצ ָד ָקה ּו ִמ ׁ ְש ּ ָפטֶ .א ּ ָלא ַמאן ְ ּדנָ ִטיר ֹ
לַ עֲ ׂ

שה ְצ ָד ָקה ּו ִמ ׁ ְש ּ ָפטּ .ו ַמאי
ָכול ה ּוא ֹ
יתאּ ִ ,כ ְבי ֹ
או ַריְ ָ
ְ ּד ֹ
עו ֶׂ
ְ
ְצ ָד ָקה ּו ִמ ׁ ְש ּ ָפטָּ .דא ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִריך ה ּואָ ּ .ב ָכה ַר ִּבי
לון לִ ְבנֵי נָ ׁ ָשאּ ְ ,דלָ א י ְַד ִעין וְ לָ א
עון וְ ָא ַמר ,וַ וי ֹ
ׁ ִש ְמ ֹ
יהוןַ ,מאן ָע ִביד ׁ ְש ָמא
אר ֹ
יק ָרא ְ ּד ָמ ֵ
יחין ִּב ָ
ַמ ׁ ְש ִ ּג ִ

 .20וְ נ ַָת ִּתי גִ ְ ׁשמֵ יכֶ ם ְ ּב ִע ּ ָתם וְ גוֹ 'ָּ .כל אֶ חָ ד וְ אֶ חָ ד
של
יתם ׁ ֶ
שעֲ ִ ׂש ֶ
י ּ ִֵתן כּ ֹחוֹ עֲ לֵ יכֶ םִ .מי הֵ ם? אוֹ תוֹ ִת ּקוּן ׁ ֶ
שם הַ ָּקדוֹ ׁשּ ְ ,כמוֹ זֶה ָּכתוּב )בראשית
אוֹ תוֹ הַ ּ ׁ ֵ
ְ
יח( וְ ָׁש ְמר ּו דֶּ ֶרך ה' לַ עֲ שׂ וֹ ת ְצ ָד ָקה ו ִּמ ְ ׁש ּ ָפט .וְ ִכי
ש ָּכתוּב וְ ָׁש ְמר ּו דֶּ ֶר ְך ה' ,לָ ּ ָמה לַ עֲ שׂ וֹ ת ְצ ָד ָקה
ּ ֵכיוָן ׁ ֶ
ש ּ ׁשוֹ מֵ ר דַּ ְרכֵ י הַ ּתוֹ ָרהּ ִ ,כ ְביָכוֹ ל
ו ִּמ ְ ׁש ּ ָפט? אֶ ּ ָלא ִמי ׁ ֶ
שה ְצ ָד ָקה ו ִּמ ְ ׁש ּ ָפט .וּמַ ה זֶּה ְצ ָד ָקה ו ִּמ ְ ׁש ּ ָפט?
הוּא עוֹ ֶׂ
ְ
זֶה הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברוּך הוּאָּ .בכָ ה ַר ִ ּבי ִ ׁש ְמעוֹ ן וְ ָאמַ ר ,אוֹ י
יחים
ש ּלֹא יוֹ ְד ִעים וְ לֹא מַ ְ ׁש ִ ּג ִ
לָ הֶ ם ִל ְבנֵי ָא ָדם ׁ ֶ
שם הַ ָּקדוֹ ׁש ְ ּבכָ ל יוֹ ם?
שה הַ ּ ׁ ֵ
ִ ּב ְכבוֹ ד ִרבּ וֹ נָםִ .מי עוֹ ֶׂ
ּ
שנּוֹ ֵתן ְצ ָד ָקה לָ עֲ נִ יִים.
ֱהוֵה אוֹ מֵ רִ ,מי ׁ ֶ

ימא ַמאן ְ ּדי ִָהיב ְצ ָד ָקה
ישא ְּב ָכל ֹיו ָמא ,הֲ וִ י ֵא ָ
ַק ִ ּד ׁ ָ
ְל ִמ ְס ְ ּכנֵי.
Leviticus 26:3
ֹתם“
יתם א ָ
” ִאםְ -בּחֻ קֹּ ַתיֵ ,תּלֵ כוּ; וְאֶ תִ -מצְ וֹ ַתי ִתּ ְשׁ ְמרוַּ ,וﬠ ֲִשׂ ֶ
”“If you walk in my statutes and observe my commandments and do them,
Leviticus 26:4
” ְונ ַָת ִתּי גִ ְשׁמֵ יכֶםְ ,בּﬠִ ָתּם; ְונ ְָתנָה הָ אָ ֶרץ יְבוּלָ הּ ,וְﬠֵ ץ הַ ָשּׂ ֶדה י ִֵתּן ִפּ ְריוֹ“

“then I shall give you rains in their season, so that the land will yield its produce and
the trees of the field will bear their fruit.”
The Torah tells us that if we follow the Torah, nature will follow its natural order and
benefits us. The root for the word ‘rain’ in Hebrew, ‘ ’גשםalso means ‘a material’
substance, ‘’גשמי. A similar promise exists in the second paragraph of the Shema Israel
prayer to teach us again the importance of the light of the Torah as a delivery tool for
the Light of the Endless to nourish and sustain the world in a positive and stable state.
The Zohar explains that observing the ways of YHVH is done by Tzedaka and Justice.
These are keywords that represent the connection to the central Column, connecting
Malchut to Yessod, to draw the Light to the world of matter.
Tzedakah is the aspect of connecting Malchut to Yessod allowing light to flow to the
world. A tzadik is called so because he always cares about connecting to Yessod and
above to draw light to the world.
Rabbi Shimon cried and said; woe to those who don’t respect their master, who is the
Holy One blessed be He. He explains that those who give Tzedaka are making a ‘name’
for God.
The acts of giving money are very important and can benefit us greatly when giving it
properly. We should give Tzedaka to those who are poor and need the money to save
their lives. Tzedakah is also given to those who spread the Light in Malchut that is the
aspect of ‘poor’. That sustains the presence of the Light in this world.
With Tzedaka we connect Yessod and Malchut YHV+H and complete the name YHVH.
שהֶ ָענִ י ָאחוּז
ֶ ׁ , ה ֲֵרי ּ ֵפ ְר ׁשוּהָ ָּכ ְך הוּא, בּ ֹא ְראֵ ה.21
ש ִ ּנ ְק ָרא
ֶ ׁ  הַ ּ ָמקוֹ ם, וְ כָ ל מַ אֲ כָ לוֹ הוּא ְ ּב ִדין,ַּבדִּ ין
ש ּנֶאֱ מַ ר )תהלים קב( ְּת ִפ ּ ָלה ְל ָענִ י ִכי
ֶ ׁ ֹ ְ ּכמו,צֶ ֶדק
 ו ִּמי.ּ וּבֵ ַא ְרנו,של יָד
ֶ ׁ  זוֹ ְת ִפ ּ ָלה, ְּת ִפ ּ ָלה.יַעֲ טֹף
שם ָקדוֹ ׁש
ֵ ׁ שה ְלמַ ְעלָ ה
ֶׂ ֹ הוּא עו,שנּוֹ ֵתן ְצ ָד ָקה לֶ ָענִ י
ֶׁ
ּ
 ו ְּצ ָד ָקה נוֹ ֵתן, ִ ּכי ְצ ָד ָקה זֶה ֵעץ הַ חַ יִים.ָׁשלֵ ם ָּכ ָראוּי
, ָאז ִמ ְתחַ ּ ֵבר זֶה ִעם זֶה,שנּוֹ ֵתן ְלצֶ ֶדק
ֶ ׁ  ו ְּכ.ְלצֶ ֶדק
.שם הַ ָּקדוֹ ׁש נִ ְמצָ א ָׁשלֵ ם
ֵ ׁ ּ ַוְ ה

 ְ ּד ִמ ְס ְ ּכנָ א ָא ִחיד, ָהא א ּו ְקמ ּו ָה ָה ִכי ה ּוא, ּ ָתא חֲ זֵי.21
 אֲ ַתר ְ ּד ִא ְק ֵרי,יכלַ יְ יה ּו ְּב ִדינָ א ה ּוא
ְ  וְ ָכל ֵמ,יה ְּב ִדינָ א
ּ ּ ֵב

 ְ ּכ ָמה ְד ַא ְּת ָא ֵמר )תהלים כב( ְּת ִפ ּ ָלה לְ ָענִ י ִכי,צֶ ֶדק
 ּו ַמאן.ימנָ א
ְ או ִק
ֹ ְ ו, ָ ּדא ְּת ִפ ּ ָלה ׁ ֶשל יַד, ְּת ִפ ּ ָלה.יַעֲ טֹף

ילא ׁ ְש ָמא
ָ ּ  ה ּוא ָע ִביד לְ ֵע,יה ְצ ָד ָקה לְ ִמ ְס ְ ּכנָ א
ּ ְֵ ּדי ִָהיב ל
 ְּבגִ ין ִ ּד ְצ ָד ָקה ָּדא ִאילָ נָ א.ישא ׁ ְשלִ ים ְ ּכ ְד ָקא יָא ּות
ָ ׁ ַק ִ ּד
 ְ ּכ ֵדין, וְ ַכד י ִָהיב לְ צֶ ֶדק. ּו ְצ ָד ָקה י ִָהיב לְ צֶ ֶדק,ְ ּד ַח ּיֵי

.ישא ִא ׁ ְש ְּת ַכח ׁ ְשלִ ים
ָ ׁ  ּו ׁ ְש ָמא ַק ִ ּד,ִא ְת ַח ּ ָבר ָ ּדא ְּב ָדא

ַמאן ָע ִביד ָ ּדא ִא ְּת ָער ּו ָתא )ד''א דעביד אתערותא
ישא
ָ ׁ  וַ ַּדאי ְ ּכ ִאלּ ּו ָע ִביד ׁ ְש ָמא ַק ִ ּד,דא( ִ ּדלְ ּ ַת ּ ָתא
 ָה ִכי ִא ְּת ַער, ְ ּכגַ וְ ונָ א ְ ּד ִאיה ּו ָע ִביד לְ ּ ַת ּ ָתא.ִּב ׁ ְשלִ ימ ּו
 )תהלים קו( ַא ׁ ְש ֵרי ׁש ֹו ְמ ֵרי, וְ ַעל ָּדא ְ ּכ ִתיב.ילא
ָ ּ לְ ֵע

 ָּדא,שה ְצ ָד ָקה
ֹ ִמ ׁ ְש ּ ָפט
ֵׂ  ע ֹו.שה ְצ ָד ָקה ְּב ָכל ֵעת
ֵׂ עו
ְ
.יה
ֹ  ִ ּכ ְבי,ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִריך ה ּוא
ּ ֵָכול ה ּוא ָע ִביד ל
עוֹשׂה
ֶ )שׁ
ֶ שה זוֹ הַ ִה ְתעוֹ ְררוּת
ֶׂ ֹשעו
ֶׁ
 ִמי.22 .יה
ּ  ִמ ְס ְ ּכנָ א ָהא ִא ְּת ַמר ַמאן ה ּוא ַא ְת ֵר, ּ ָתא חֲ זֵי.22
 ְ ּבוַדַּ אי ְ ּכ ִא ּל ּו ָע ָׂשה אֶ ת,ש ְּלמַ ּ ָטה
ֶ ׁ (עוֹררוּת זוֹ
ְ יה ִה ְת
ּ ֵיה ִמ ִדיל
ּ ֵ ְּבגִ ין ְ ּד ִמ ְס ְ ּכנָ א לָ א ִאית ל.ַמאי ַט ְע ָמא
,שה ְלמַ ּ ָטה
ֶׂ ֹשהוּא עו
ֶ ׁ ֹ ְ ּכמו.שם הַ ָּקדוֹ ׁש ִ ּב ְ ׁשלֵ מוּת
ֵ ׁ ּ ַה
יה וְ ִסיהֲ ָרא לָ א ִאית לָ ּה
ּ ֵ ֶא ּ ָלא ַמה ְ ּדיָהֲ ִבין ל,ְ ּכל ּום
 )שם, וְ ַעל זֶה ָּכתוּב.ָּכ ְך ִמ ְתעוֹ ֵרר ְלמַ ְעלָ ה
. ֶא ּ ָלא ַמה ְ ּדי ִָהיב לָ ּה ׁ ִש ְמ ׁ ָשא,הו ָרא ִמ ִדילָ ּה
ֹ ְנ
.ֹשה ְצ ָד ָקה ְבכָ ל ֵעת
ֵׂ קו( ַא ְ ׁש ֵרי ׁש ְֹמ ֵרי ִמ ְ ׁש ּ ָפט ע

 ִ ּכ ְביָכוֹ ל הוּא, זֶה הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא- ֹשה ְצ ָד ָקה
ֵׂ ע
. ֹשה אוֹ תו
ֶׂ ֹעו
Malchut without the Light is considered ‘poor’. When we pray we come as poor because
without the Light we have nothing. Making a proper spiritual connection is the aspect
of Tzedakah because it connects the upper Sefirot to the poor (Malchut) below and
nourishes his life energy.
Psalms 106:3
“ﬠֵ ת-ֹשׂה צְ ָד ָקה ְבכָל
ֵ  שׁ ְֹמ ֵרי ִמ ְשׁפָּ ט; ע,”אַ ְשׁ ֵרי
“Blessed are they who observe justice, who do righteousness (Tzedakah) at all times!”
Tzedakah has a wide aspect and it should be part of our daily life and consciousness.
http://youtu.be/NDdrG9dkO8A
 ָמה. ֹ הֶ ָענִ י ה ֲֵרי נִ ְת ָּבאֵ ר ִמיה ּו ְמקוֹ מו, בּ ֹא ְראֵ ה.23  ְּבגִ ין. ַמאי ַט ְע ָמא, אֲ ַמאי ָענִ י ָח ׁש ּוב ַּכ ּ ֵמת, ּ ָתא חֲ זֵי.23
ש ּלוֹ ְ ּכלוּם אֶ ּ ָלא מַ ה
ֶ ׁ ּ מו ָתא ה ּוא הַ ּ ַט ַעם? ִ ּכי הֶ ָענִ י אֵ ין לוֹ ִמ
ֹ  ְ ּד ָהא ּ ַבאֲ ַתר ְ ּד,יה
ּ ְֵ ּד ַהה ּוא אֲ ַתר ָּג ִרים ל
ש ּ ָל ּה אֶ ּ ָלא
ֶ ׁ ּ  וְ הַ ְּלבָ נָה אֵ ין לָ ּה אוֹ ר ִמ, ֹשנּוֹ ְתנִ ים לו
ֶׁ ּ
 ה ּוא,יה
ַ ׁ ְש ִכ
ּ ֵ ַהה ּוא ְ ּד ָחיִ יס ָעל. ּו ְבגִ ין ָּכ ְך ִא ְק ֵרי ֵמת,יח
.שמֶ ׁש נוֹ ֵתן לָ ּה
ֶ ׁ ּ ַשה
ֶ ׁ ּ מַ ה

 ְ ּכ ָמה.לוי
ֹ ֲ ִאילָ נָ א ְ ּד ַח ּיֵי ׁ ַש ְריָא ע,יה ְצ ָד ָקה
ּ ֵי ִָהיב ל

 ּו ְכגַ וְ ונָ א. )משלי י( ּו ְצ ָד ָקה ּ ַת ִּציל ִמ ּ ָמוְ ת,ְד ַא ְּת ָא ֵמר
.ילא ַמ ּ ָמ ׁש
ָ ּ  ָה ִכי נָ ֵמי ָע ִביד לְ ֵע,ְ ּד ָע ִביד ּ ַבר נָ ׁש לְ ַת ּ ָתא
,ילא
ָ ּ ישא לְ ֵע
ָ ׁ יה ְ ּדזָ ֵכי לְ ֶמ ְע ּ ַבד ׁ ְש ָמא ַק ִ ּד
ָּ
ּ זַכ ָאה ח ּולָ ֵק
ְ
.ְּבגִ ין ָּכך ְצ ָד ָקה ָסלִ יק ַעל ּכ ּ ָֹלא
? לָ ּ ָמה ָענִ י חָ ׁשוּב ְ ּכמֵ ת? ָמה הַ ּ ַט ַעם, בּ ֹא ְראֵ ה.24  ְ ּד ָהא ִא ְּת ַער ְצ ָד ָקה. ְצ ָד ָקה לִ ׁ ְש ָמ ּה, וְ ָהנֵי ִמלֵ י.24
שה ֲֵרי ִ ּב ְמקוֹ ם הַ ּ ָמוֶת הוּא
ֶ ׁ , ֹ ּולְ ֶמהֱ וִ י ּכ ּ ָֹלא ׁ ְש ָמא ִ ּכי אוֹ תוֹ ָמקוֹ ם גּוֹ ֵרם לו,לון ַּכחֲ ָדא
ֹ  לְ ַח ְּב ָרא,לְ צֶ ֶדק
שחָ ס ָעלָ יו הוּא נוֹ ֵתן
ֶ ׁ ֹ אוֹ תו. וְ לָ כֵ ן נִ ְק ָרא מֵ ת,ָמצוּי
 וְ לָ א, לָ א ִא ְת ּ ָת ַ ּקן, ְ ּד ָהא צֶ ֶדק.ישא ְ ּכ ְד ָקא יָא ּות
ָ ׁ ַק ִ ּד
ֹ ְ ּכמו, ֵעץ הַ חַ יִּים ׁשוֹ ֶרה ָעלָ יו,לוֹ ְצ ָד ָקה
 )ישעיה,ִ ּד ְכ ִּתיב
.ִּב ְצ ָד ָקה
ֶא ּ ָלא
,ִא ׁ ְש ְּתלִ ים
ֹ ו ְּכמו.ש ּנֶאֱ מַ ר )משלי י( ו ְּצ ָד ָקה ּ ַת ִּציל ִמ ּ ָמוֶת
ֶׁ
ׂ ְ ִ וְ לִ ְכנ ֶֶסת י,נד( ִּב ְצ ָד ָקה ִּת ּכ ֹונָ נִ י
שה ְלמַ ְעלָ ה
ֶׂ ֹ ָּכ ְך ּגַם הוּא עו,שה ָא ָדם ְלמַ ּ ָטה
ֶׂ ֹשעו
ֶ ׁ  ּו ְבגִ ין,ש ָר ֵאל ִא ְּת ַמר
שם ָקדוֹ ׁש
ֵ ׁ של הַ ז ּוֹ כֶ ה לַ עֲ שׂ וֹ ת
ֶ ׁ ֹ ַא ְ ׁש ֵרי חֶ ְלקו.מַ ּ ָמ ׁש
.'או ָתם וְ ֹגו
ֹ יתם
ֶ ש
ׂ ִ ֲָּכ ְך וַ ע
. ִמ ּ ׁשוּם ָּכ ְך הַ ְּצ ָד ָקה עוֹ לָ ה ַעל הַ כּ ֹל,ְלמַ ְעלָ ה
The Zohar quotes these two verses and gives additional explanations on the importance
of Tzedaka in making connections to the Tree of Life.
Proverbs 10:2
“ ַתּצִּ יל ִממָּ וֶת, אוֹצְ רוֹת ֶר ַשׁע; וּצְ ָד ָקה,יוֹﬠִ ילוּ-ל ֹא.”
“Treasures of wickedness profit nothing; but righteousness (Tzedaka) delivereth from
death.”
‘Treasures of wickedness’ is the aspect of accumulating material possessions for the
self alone. They have no value because they are part of the material world and have a
temporary existence. Tzedaka, through the use of money or spiritual connection,
provides life force energy that protects us from death in this world and in the world to
come. Death is the aspect of losing the merit for the resurrection. A person who may
die poor but with a pure soul can have the merit to immortality. A rich person may die
in old age in a bed of silk sheets, buried in a gold casket and fine Italian marble on his

head, but his soul doesn’t have the aspect of Tzedaka and life energy. This man will
not be resurrected.
It could be the other way around: a poor person without positive actions and
connection to the Light loses twice, one in this world and one in the world to come.
Some rich people do great charities, support the poor, and the revelation of Light in
the world. They enjoy good material life in this world and earn the merit for the world
to come and Immortality.
Isaiah 54:14
“�ִ ִת ְק ַרב אֵ לָ י- כִּ י ל ֹא,וּמ ְמּ ִח ָתּה
ִ ,ל ֹא ִת ָיר ִאי- כִּ י,ֹשׁק
ֶ  ִתּכּוֹ ָנ ִני; ַרחֲ ִקי מֵ ע,” ִבּצְ ָד ָקה
“In righteousness (Tzedaka) you will be established; You will be far from oppression,
for you will not fear; And from terror, for it will not come near you.”
שה ֲֵרי
ֶ ׁ ,שהַ ְּצ ָד ָקה ִל ְ ׁש ָמ ּה
ֶ ׁ  ְ ּכ, וְ הַ דְּ בָ ִרים הָ אֵ ּ ֶלה.25
שיּ ְִהיֶה הַ כּ ֹל
ֶ ׁ ְ ו,ְמעוֹ ֵרר ְצ ָד ָקה ְלצֶ ֶדק ְלחַ ְ ּב ָרם ְ ּכאֶ חָ ד
שה ֲֵרי צֶ ֶדק לֹא ִמ ְת ּ ַת ֵּקן וְ לֹא
ֶ ׁ .שם ָקדוֹ ׁש ָּכ ָראוּי
ֵׁ
ש ָּכתוּב )ישעיה
ֶׁ
,ִ ּב ְצ ָד ָקה
אֶ ּ ָלא
נִ ְ ׁשלָ ם
,ִש ָראֵ ל נֶאֱ מַ ר
ׂ ְ  וְ ִל ְכנֶסֶ ת י.נד( ִ ּב ְצ ָד ָקה ִּתכּ וֹ נָנִ י
.' ֹיתם א ָֹתם וְ גו
ֶ ו ִּמ ּ ׁשוּם ָּכ ְך וַעֲ ִ ׂש

לום ּ ָב ָא ֶרץ ּו ׁ ְש ַכ ְב ּ ֶתם וְ ֵאין
ֹ  )ויקרא כ''ו( וְ נָ ַת ִּתי ׁ ָש.25

 )תהלים ד( ִרגְ ז ּו וְ ַאל, ִר ִּבי ֹיו ֵסי ּ ָפ ַתח.'ַמחֲ ִריד וְ ֹגו
, ַהאי ְק ָרא א ּו ְקמ ּו ָה,חטא ּו
ָ  ִרגְ ז ּו וְ ַאל ּ ֶת.'ּ ֶתחֱ ָטא ּו וְ ֹגו
. וְ ׁ ַש ּ ִפיר,טוב ַעל יֵצֶ ר ָה ָרע
ֹ ְ ּד ָב ֵעי ּ ַבר נָ ׁש לְ ַא ְר ָּגזָ א יֵצֶ ר

 ּו ַבר נָ ׁש ׁ ָש ִכיב ַעל,אֲ ָבל ְּב ׁ ַשעֲ ָתא ְ ּד ָר ַמ ׁש לֵ ילְ יָא
 וְ ָאזְ לִ ין, ַּכ ָמה ַּג ְר ִ ּדינֵי נִ מ ּו ִסין ִמ ְת ָע ִרין ְּב ָעלְ ָמא,יה
ּ ַע ְר ֵס

 ּו ְבנֵי נָ ׁ ָשא ּ ָב ָעאן לְ ִא ְת ַר ְ ּגזָ א ִמ ָ ּק ֵמיה ק ּו ְד ׁ ָשא,אטין
ִ וְ ׁ ָש
ְ ְּב ִר
יה
ּ  ְּבגִ ין ְ ּדלָ א יִ ׁ ְש ְּת ַּכח ַנ ְפ ׁ ֵש,ֵיה
ּ  ּו ְל ַדחֲ לָ א ִמ ּנ,יך ה ּוא
 ְ ּדלָ א,יה לְ ּ ַבר נָ ׁש
ּ ֵ וְ יִ ְב ֵעי ל. וְ יִ ׁ ְש ּ ֵתזִ יב ִמ ּנַיְ יה ּו,ְּב ַּג ַ ּויְ יה ּו
 ְּבגִ ין ְ ּדלָ א יִ ְּת ַער לְ ה ּו.יה
ּ י ּ ִָפיק ִמ ּנַיְ יה ּו ִמ ּ ָלה ְּבפ ּו ֵמ

 הֲ ָדא ה ּוא ִד ְכ ִתיב.יה
ּ  וְ לָ א יִ ׁ ְש ּ ַת ְ ּכח ּון ּ ַבהֲ ֵּד,יה
ּ לְ גַ ּ ֵב
 ְ ּדלָ א י ּ ִָפיק.ִא ְמר ּו ִבלְ ַב ְב ֶכם ַעל ִמ ׁ ְש ַּכ ְב ֶכם וְ ד ֹּמ ּו ֶסלָ ה

.יה
ּ ִמ ַ ּניְ יה ּו ִמ ּ ָלה ִמ ּפ ּו ֵמ

Leviticus 26:6
“ ַת ֲﬠבֹר ְבּאַ ְרצְ כֶם- ל ֹא, וְחֶ ֶרב,הָ אָ ֶרץ- ִמן,וּשׁכ ְַב ֶתּם וְאֵ ין מַ חֲ ִריד; ו ְִה ְשׁבַּ ִתּי חַ יָּה ָרﬠָ ה
ְ , ְונ ַָת ִתּי ָשׁלוֹם בָּ אָ ֶרץ.”
“I shall also grant peace in the land, so that you may lie down with no one making you
tremble. I shall also eliminate harmful beasts from the land, and no sword will pass
through your land.”
This is the promise that God gave us if we accept his advice and follow the laws of the
Torah.
Psalms 4:5
“ ִמ ְשׁכּ ְַבכֶם; ְודֹמּוּ סֶ לָ ה- ﬠַ ל, ִא ְמרוּ ִב ְלבַ ְבכֶם: ֶתּחֱ טָ אוּ- וְאַ ל, ִרגְ זוּ.”
“Be angry, and do not sin; ponder in your own hearts on your beds, and be silent.
Selah”
The Zohar tells us that it is a good thing to be angry with the evil inclination. When
the night comes and forces of judgments spread in the world we should avoid all
aspects of negativity so we won’t be exposed and affected by these forces.
 וְ נ ַָת ִּתי ָׁשלוֹ ם ָּב ָא ֶרץ ו ְ ּׁשכַ ְב ּ ֶתם וְ אֵ ין מַ ח ֲִריד.26 ַכ ִאין ַק ּ ֵמי
ָּ ש ָר ֵאל ז
ׂ ְ ִ ְּב ׁ ַשעֲ ָתא ְ ּד ִא ׁ ְש ְּת ָכח ּו י, ּ ָתא חֲ זֵי.26
ְ ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר
 )תהלים ד( ִרגְ ז ּו וְ ַאל ּ ֶתחֱטָ א ּו, ַר ִ ּבי יוֹ סֵ י ּ ָפ ַתח.' ֹ וְ גו.לום ּ ָב ָא ֶרץ
ֹ  וְ נָ ַת ִּתי ׁ ָש, ַמה ְ ּכ ִתיב,יך ה ּוא
ְש ָּצ ִריך
ֶ ׁ ,ּ ּ ָפסוּק זֶה ּ ֵפ ְר ׁשוּהו,ּ ִרגְ ז ּו וְ ַאל ּ ֶתחֱטָ או.' ֹוְ גו

ילאּ ְ .ד ָא ֵתי ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך ה ּוא לְ ִא ְת ַח ְּב ָרא
ַהאי לְ ֵע ּ ָ
ש ָר ֵאלּ ְ .כ ֵדין ּו ׁ ְש ַכ ְב ּ ֶתם וְ ֵאין ַמחֲ ִרידַ .מאי
ִּב ְכנ ֶֶסת יִ ְ ׂ

ַט ְע ָמאְּ .בגִ ין וְ ִה ׁ ְש ּ ַב ִּתי ַח ּיָה ָר ָעה ִמן ָה ָא ֶרץ) .דף קי''ד
יהיִ .א ֶּג ֶרת
ישא לְ ַת ּ ָתאּ .ו ַמאי ִא ִ
ע''א( ָ ּדא ַח ּיָה ְ ּדזִ ינָ א ִּב ׁ ָ

יע ָתא ִ ּדילָ ּהַ .האי ְּבלֵ ילְ יָא.
ּ ַבת ַמחֲ לַ תִ ,היא ,וְ ָכל ִס ָ
ימ ָמאְּ ,בנֵי נָ ׁ ָשא ְ ּד ָאת ּו ִמ ִּס ְט ָר ָהא ָ ּדא ,הֲ ָדא ה ּוא
ִּב ָ

בור ְּב ַא ְר ְצ ֶכם.
ִד ְכ ִתיב) ,ויקרא כ''ו( וְ ֶח ֶרב ל ֹא ַתעֲ ֹ

ּ ֶבן ָא ָדם ְלהַ ְר ִ ּגיז יֵצֶ ר טוֹ ב ַעל יֵצֶ ר הָ ָרע ,וְ יָפֶ ה .אֲ בָ ל
שיּוֹ ֵרד הַ ּ ַליְלָ ה וּבֶ ן ָא ָדם ׁשוֹ כֵ ב ַעל ִמ ּ ָטתוֹ ,
ְ ּב ָׁש ָעה ׁ ֶ
ַּכ ּ ָמה ְממֻ ִ ּנים ַעל הַ חֻ ִ ּקים ִמ ְתעוֹ ְר ִרים ָּבעוֹ לָ ם,
יכים ְלהֵ חָ ֵרד
וְ הוֹ ְל ִכים ו ְּמ ׁשוֹ ְט ִטים ,ו ְּבנֵי ָא ָדם ְצ ִר ִ
ִמ ִּל ְפנֵי הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא וְ ִל ְפחֹד ִמ ּ ֶמ ּנוּּ ִ ,ב ְ ׁש ִביל
ש ּלֹא ִת ּ ָמצֵ א נ ְַפ ׁשוֹ ְבתוֹ כָ ם וְ ִי ּנָצֵ ל מֵ הֶ ם ,וְ י ְִצטָ ֵר ְך
ֶׁ
ש ּלֹא יוֹ ִציא ִמ ּ ָלה ְ ּב ִפיו מֵ הֶ םּ ְ ,כ ֵדי
לוֹ ְלבֶ ן ָא ָדם ׁ ֶ
ש ּלֹא יְעוֹ ֵרר אוֹ ָתם אֵ לָ יו וְ לֹא י ּ ִָמ ְצא ּו ִע ּמוֹ  .זֶה ּו
ֶׁ
ש ָּכתוּב ִא ְמר ּו ִב ְלבַ ְבכֶ ם ַעל ִמ ְ ׁש ַּכ ְבכֶ ם וְ ד ֹּמ ּו סֶ לָ ה.
ֶׁ
ש ּלֹא יוֹ ִציא מֵ הֶ ם דִּ בּ וּר ְ ּב ִפיו.
ֶׁ

יקים
ִש ָראֵ ל צַ דִּ ִ
ש ִ ּנ ְמצָ ִאים י ְ ׂ
של  .27בּ ֹא ְראֵ הּ ְ ,ב ָׁש ָעה ׁ ֶ
ִ .27ר ִּבי ַא ּ ָבא ָא ַמרָ ,הא א ּו ְקמ ּו ָה ְ ּדאֲ ִפילּ ּו ֶח ֶרב ׁ ֶ
ְ
בורָּ ,דא ִל ְפנֵי הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברוּך הוּא ,מַ ה ָּכתוּב? וְ נ ַָת ִּתי ָׁשלוֹ ם
לוםּ ְ ,כ ֹגון ּ ַפ ְרעֹה נְ כֹה .אֲ ָבל וְ ֶח ֶרב ל ֹא ַתעֲ ֹ
ׁ ָש ֹ
ש ָּבא הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא
ָּב ָא ֶרץ .זֶה ְלמַ ְעלָ הֶ ׁ .
לוט
יע ָתא ִ ּדילָ ּה .וְ ִה ׁ ְש ּ ַב ִּתי ַח ּיָה ָר ָעהּ ְ ,דלָ א ִּת ׁ ְש ֹ
ִס ָ
ִש ָראֵ לָ .אז ,ו ְ ּׁשכַ ְב ּ ֶתם וְ אֵ ין
ְל ִה ְתחַ ּ ֵבר ִעם ְ ּכנֶסֶ ת י ְ ׂ
בור
ְּב ַא ְר ָעא ,וַ אֲ ִפילּ ּו ַהעֲ ָב ָרה ְּב ָעלְ ָמא ל ֹא ַתעֲ ֹ
מַ ח ֲִרידָ .מה הַ ּ ַט ַעם? ִמ ּ ׁשוּם וְ ִה ְ ׁש ַּב ִּתי חַ יָּה ָר ָעה ִמן
של ִמין ַרע ְלמַ ּ ָטה .וּמַ ִהי? ַאגְ ַרת
ָעלַ יְ יכ ּו ,וַ אֲ ִפילּ ּו ֶח ֶרב ִ ּד ׁ ְש ָאר ַע ִּמין ,וַ אֲ ִפילּ ּו ּ ַבר נָ ׁש הָ ָא ֶרץ .זוֹ חַ יָּה ׁ ֶ
יע ָת ּה .זֶה ַּב ּליְלָ הַּ .ביּוֹ ם,
ַּבת מַ חֲלַ תִ ,היא וְ כָ ל ִס ָ
בור ָעלַ יְ יכ ּו.
ִמזְ יָינָ א ,לָ א יַעֲ ֹ
ש ָּכתוּב )ויקרא
ש ָּב ִאים ִמ ִּצדָּ ּה ,זֶה ּו ׁ ֶ
ְ ּבנֵי ָא ָדם ׁ ֶ
כו( וְ חֶ ֶרב לֹא ַתעֲ בֹר ְ ּב ַא ְר ְצכֶ ם.
שאֲ ִפ ּל ּו חֶ ֶרב
או ְקמ ּו ָה ְ ּדה ּוא ַ .28ר ִ ּבי ַא ָּבא ָאמַ ר ,ה ֲֵרי ּ ֵפ ְר ׁשוּהָ ׁ ֶ
ֹאש ּיָה ּו ַמלְ ָּכא ,וְ ֹ
יש י ׁ ִ
 .28וְ ָדא ָ ּד ִר ׁ
של ָׁשלוֹ םּ ְ ,כמוֹ ּ ַפ ְרעֹה נְ כֹה .אֲ בָ ל וְ חֶ ֶרב לֹא
ש ָר ֵאלּ ְ .כ ָמה ִ ּד ְכ ִּתיב) ,איכה ׁ ֶ
ַא ְת ּ ַפס ְּב ֹ
חו ַביְ יה ּו ְ ּדיִ ְ ׂ
ש ּלֹא
ש ּ ָל ּה .וְ ִה ְ ׁש ַּב ִּתי חַ יָּה ָר ָעהֶ ׁ ,
יעה ׁ ֶ
ַתעֲ בֹר ,זוֹ הַ ִ ּס ָ
יתו ָתם וְ ֹגו'ָ .ה ָכא
יח יְ יָ' נִ לְ ַּכד ִּב ׁ ְש ִח ֹ
ד( ר ּו ַח ַא ּ ֵפינ ּו ְמ ׁ ִש ַ
ִת ְ ׁשלֹט ָּב ָא ֶרץ ,וַאֲ ִפ ּל ּו הַ עֲ בָ ָרה ְ ּב ָע ְל ָמא לֹא ַתעֲ בֹר
ישא ְ ּד ַע ּ ָמא ה ּוא
ִאית לְ ִא ְס ּ ַת ְ ּכלָ אּ ְ ,ד ָהא ּ ָתנֵינָ ן ִאי ֵר ׁ ָ
של ְ ׁש ָאר הָ ַע ּ ִמים ,וַאֲ ִפ ּל ּו ּ ֶבן
עֲ לֵ יכֶ ם ,וַאֲ ִפ ּל ּו חֶ ֶרב ׁ ֶ
ֵיה .וְ ִאי ֵר ׁ ָ
ַטבָּ ,כל ַע ּ ָמא ִמ ׁ ְש ּ ֶתזְ ָבן ְּבגִ ינ ּ
ישא ְ ּד ַע ּ ָמא לָ א ָא ָדם ְמזֻיָּן לֹא יַעֲ בֹר עֲ לֵ יכֶ ם.

ֹאש ָ ּיה ּו
יה .וְ ָהא י ׁ ִ
ִא ְת ֵּכ ׁ ָשרָּ ,כל ַע ּ ָמא ִא ּ ָת ְפ ָסן ְּב ֹ
חו ֵב ּ
דוי ִמ ְת ַּכ ּ ׁ ְש ָרן .אֲ ַמאי ִא ְת ּ ַפס
עו ָב ֹ
ישא ְ ּד ַכ ׁ ְש ָרא הֲ וָ ה ,וְ ֹ
ֵר ׁ ָ

ש ָר ֵאל.
חו ֵב ֹ
ְּב ֹ
יהון ְ ּדיִ ְ ׂ

Leviticus 26:3
ֹתם“
יתם א ָ
” ִאםְ -בּחֻ קֹּ ַתיֵ ,תּלֵ כוּ; וְאֶ תִ -מצְ וֹ ַתי ִתּ ְשׁ ְמרוַּ ,וﬠ ֲִשׂ ֶ
”“If you walk in My statutes and keep My commandments so as to carry them out,
Leviticus 26:6
וּשׁכ ְַב ֶתּם וְאֵ ין מַ חֲ ִריד; ו ְִה ְשׁבַּ ִתּי חַ יָּה ָרﬠָ הִ ,מן-הָ אָ ֶרץ ,וְחֶ ֶרב ,ל ֹאַ -ת ֲﬠבֹר ְבּאַ ְרצְ כֶם“
”ְ .ונ ַָת ִתּי ָשׁלוֹם בָּ אָ ֶרץְ ,
“I will give peace in the land, and you shall lie down, and none shall make you afraid.
And I will remove harmful beasts from the land, and the sword shall not go through
”your land.
, Shalom) is the aspect of Yessod. When the Israelites are aligned with theשלום( Peace
laws of the Torah, they are connected to Yessod and merit the aspect of ‘peace’ and all
that comes with it.

The “harmful beasts” is the aspect of the Klipot that will be disabled and gone into a
resting state. They won’t be able to harm the people. And the ‘sword’ of the other
nations cannot hurt the Israelites, not even a single armed person.
The Zohar tells about King Yoshiyahu (2 Kings 22) who was righteous but suffered for
the sins of the people. The prophet Jeremiah told him to make the people repent but
he didn’t do it, assuming that if he was righteous and followed the Torah then the
people would do the same.
The leaders of people have a great responsibility to those they lead. If they lead
righteously and ask their people to be righteous then they merit the life of peace. If
they don’t follow the righteous path then they experience wars and chaos. King
Yoshiyahu was killed by the king of Egypt.
Leadership is not a prize, it’s a responsible duty. The Zohar brings the example of King
Yoshiyahu to teach us that leaders are tested for their leadership and how they
influence the people to go on the righteous path. It doesn’t matter if they are righteous
themselves.
Many leaders in the world fell and continue falling from their position because they
are corrupt. Religious and spiritual leaders that have a personal agenda suffer and
lose a lot in their lives. In recent years, we read in the papers about political and
religious people that served or are serving time in prison. Power and money corrupt
people, especially in high places. Leadership is a ‘risky’ position for the soul.
Thousands of people read and follow DailyZohar teachings. I protect myself by using
the Internet as a channel and barrier to protect myself from getting too close to people
who may ‘cause’ a corruption in my ways. I prefer to be a spiritual leader without a
‘crown’. As a ‘Leo’ I know that being ‘out’ would be a risk to my ego so I choose to avoid
the risks. It makes me free to follow and stay loyal to the teaching of the Torah and
Zohar.
I bring this personal example to teach that everyone should look at the risks on his
path and avoid them. Basically, avoid a situation that may inflate your ego, especially
if you are a rabbi, a teacher, in any position that influences people.
On an individual level, we need to be like rabbi Nechunia ben Hakana, who gave us
the prayer of the Ana B’Koach. He was praying every morning that he would not make
mistakes or mislead the people with his teachings.
If someone asks you a question, it’s better to say that you don’t know the answer rather
than giving a wrong one. That person may continue spreading wrong information and
cause many others to go in the wrong direction. That would make you a ‘cause’ (See
DZ 2132) for spreading negativity and bring a serious correction to cleanse that
negativity.
שהוּא
ֶ ׁ ָ וּפֵ ְר ׁשוּה,ֹאשיָּה ּו הַ ּ ֶמלֶ ְך
ׁ ִ  וְ אֶ ת זֶה דָּ ַר ׁש י.29  וְ לָ א ָּכ ִפית,יה ְּביִ ְר ִמיָה ּו
ּ  ֶא ּ ָלא ַעל ְ ּדלָ א ַה ְּי ִמין ּ ֵב.29
ש ָּכתוּב )איכה
ֶ ׁ ֹ ְ ּכמו,ִש ָראֵ ל
ׂ ְ  וַ הֲ וָ ה נִ ְת ּ ַפס ַּבחֲטָ אֵ י י.יה
ֵ ָ ְ ּד ָח ׁ ִשיב ְ ּדכֻ ְּלה ּו ז ַָּכ ִאין ְ ּכו,ש ָר ֵאל
ּ ות
ׂ ְ ִלְ ה ּו לְ י
.' ֹד( רוּחַ ַא ּ ֵפינ ּו ְמ ִ ׁשיחַ ה' נִ ְל ַּכד ִ ּב ְ ׁש ִחיתוֹ ָתם וְ גו
 ּו ְבגִ ין ָּכ ְך ִא ְת ּ ַפס.יה
ּ  וְ לָ א ַה ְּי ִמין ּ ֵב,יה יִ ְר ִמ ּיָה
ּ ֵָא ַמר ל
ֹאש הָ ָעם
ׁ  ִאם ר,ּשה ֲֵרי ָׁשנִ ינו
ֶ ׁ ,ָּכאן י ֵׁש ְל ִה ְס ּ ַת ּ ֵכל
 ּו ַב ְעיָא,הו ָרא
ֹ ְעוד ְ ּד ִסיהֲ ָרא הֲ וָ ה ָמ ִאי ְך נ
ֹ ְ ו.יהון
ֹ חו ֵב
ֹ ְּב
ֹאש הָ ָעם
ׁ  וְ ִאם ר. ֹ ָּכל הָ ָעם נִ צּוֹ ִלים ִ ּבגְ לָ לו,הוּא טוֹ ב
.ְל ַא ְס ְּת ָמא
ֹאשיָּה ּו
ׁ ִ  ַוה ֲֵרי י. ֹ ָּכל הָ ָעם נִ ְת ּ ָפ ִסים ְ ּבחֶ ְטאו,שר
ֵ ׁ ָלֹא כ
 לָ ּ ָמה נִ ְת ּ ַפס,ש ִרים
ֵ ׁ שר הָ יָה וּמַ עֲ ָׂשיו ְ ּכ
ֵ ׁ ֹאש ָּכ
ׁ ר
?ִש ָראֵ ל
ׂ ְ ַּבחֲטָ אֵ י י

ש ּלֹא הֶ אֱ ִמין ְ ּבי ְִר ְמיָה ּו וְ לֹא י ּ ִֵסר אֶ ת
ֶ ׁ  אֶ ּ ָלא ַעל.30  וְ נָ ַת ִּתי.'גו
ֹ ְתו ְכ ֶכם ו
ֹ  )ויקרא כ''ו( וְ נָ ַת ִּתי ִמ ׁ ְש ָּכנִ י ְּב.30
 וְ י ְִר ְמיָה. ֹיקים ְ ּכמוֹ תו
ִ ִּש ּ ֻכ ּ ָלם צַ ד
ֶ ׁ שב
ַ ׁ ָשח
ֶ ׁ ,ִש ָראֵ ל
ׂ ְ  ְ ּד ִהיא י. ַמ ׁ ְש ּכ ֹונָ א ִ ּדילִ י: ִמ ׁ ְש ָּכנִ י. ָ ּדא ׁ ְש ִכינְ ּ ָתא,ִמ ׁ ְש ָּכנִ י
 וְ לָ כֵ ן נִ ְת ּ ַפס, ֹ וְ לֹא הֶ אֱ ִמין בּ ו, ֹהָ יָה אוֹ מֵ ר לו
, וְ נָ ַת ִּתי ִמ ׁ ְש ָּכנִ י.ש ָר ֵאל
ֹ ִא ְת ַמ ׁ ְש ְ ּכנָ א ְּב
ׂ ְ ִחו ַביְ יה ּו ְ ּדי
,שהַ ְּלבָ נָה ִהנְ ִמיכָ ה אֶ ת אוֹ ָר ּה
ֶ ׁ , וְ עוֹ ד.ַּבחֲטָ אֵ יהֶ ם
,ימא לְ ָאחֳ ָרא
ָ  ְמ ַתל לְ ּ ַבר נָ ׁש ְ ּדהֲ וָ ה ְר ִח.ַמ ׁ ְש ּכ ֹונִ י וַ ַּדאי
.וְ ָר ְצ ָתה ְל ִה ָּס ֵתם

,ודאי ִּב ְר ִחימ ּו ָתא ִע ּ ָל ָאה ְ ּד ִאית לִ י ַּג ּ ָב ְך
ַּ יה
ּ ֵָא ַמר ל
ְ  ָא ַמר ֵה.ּ ָב ֵעינָ א לְ ַד ְּי ָירא ִע ּ ָמ ְך
,יך ֶאנְ ַּדע ְ ּד ֵתיד ּור ַּג ּ ַבאי
 ָא ַמר ָהא,יה
ֵ ְ וְ ַאי,יה
ֵ נָ ַטל ָּכל ִ ּכ ּס ּו ָפא ְ ּד ֵב
ּ יתי לְ גַ ּ ֵב
ּ ית
. ְ ּדלָ א ִא ְת ּ ְפ ַר ׁש ִמנָ ְך לְ ָעלְ ִמין,ַמ ׁ ְש ּכ ֹונָ א לְ גַ ּ ָב ְך

The Zohar tells us that the sin of King Yoshiyahu was that he didn’t believe what the
prophet Jeremiah told him about the people. He was expected to carry the message of
the prophet to the people but he ignored it.
Even though the king was ‘corrected’ later by death, the people didn’t get away with
their sins and idol worshiping.
We can not feel ‘safe’ if the leader doesn’t take us on the right path. Each one of us
has the responsibility for his actions. That is why the Torah is given to us to study and
follow. If the leader doesn’t follow the Torah we should look for another teacher.
We should always focus our study on the Torah, and Zohar as the highest level of
Torah study. We should always ask the teacher to give us exact references to the source
in the Zohar and Torah because it is our responsibility.
When we come in front of the supernal judge we can not say, “my teacher told me what
to do”. We are not slaves to people (idol worshiping), we are individual souls with
individual correction process. We should follow the Torah and be on the righteous
path.
The Zohar quotes the Torah to explain the secrets and the lessons. The Zohar is not a
new Torah or teaching but expiation of the existing and only Torah.
The Daily Zohar continues the studying methods of the Zohar. We bring the Zohar
section in Aramaic, the Hebrew translations and the exact quotes from the Torah or
Bible. As we see, almost every Zohar paragraph quotes the Torah or Bible. I take
responsibility for the teaching and let you follow with your books to expand your study
and ask questions. I want to give thanks to Lea and others who contribute with
comments, quotes, and links to expand the study.
The correct way to teach is to align ourselves with the Torah and the Zohar. Some
people, including teachers, give ‘credits’ and ‘weight’ to their own ideas by claiming the
source to be the Zohar. As good students, we should always ask our teachers with
respect for references because we want to expand on the study by ourselves.
If the teacher doesn’t have an exact reference he will avoid or delay the answer but as
more people keep coming with a similar request, the teacher will be more careful in
his teaching.
As your teacher, I promise you to always bring references and be open to your
questions as I always do. After all, it’s on my head.
Please correct me if I’m wrong.
I will add this line at the bottom of every study to remind myself and you to take
responsibility. Follow the Torah and Zohar, not ‘dreamers’ with ego and/or selfish
agenda.

ַּ .31כ ְך ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך ה ּואָ ּ ,ב ָעא לְ ַד ְּי ָירא ְּבה ּו
יה ,וְ נָ ִחית לְ ה ּו
ש ָר ֵאלָ ,מה עֲ ַבד ,נָ ַטל ִ ּכ ּס ּו ָפא ִ ּדילֵ ּ
ְּביִ ְ ׂ
ש ָר ֵאלָ ,הא ַמ ׁ ְש ּכ ֹונָ א ִ ּדילִ י
ש ָר ֵאלָ .א ַמר ֹ
לון ,יִ ְ ׂ
לְ יִ ְ ׂ
ַּג ּ ַביְ יכ ּוְּ ,בגִ ין ְ ּדלָ א ִא ְת ּ ְפ ַר ׁש ִמ ּנַיְ יכ ּו לְ ָעלְ ִמין .וְ ַאף ַעל
ַּגב ְ ּדק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך ה ּוא ִא ְת ְר ִחיק ִמינָ ןַ ,מ ׁ ְש ּכ ֹונָ א
יהַ ,מאן
ׁ ָש ִביק ִּב ָ
ידן ,וַ אֲ נָ ן נ ְַט ִרין ַהה ּוא ִ ּכ ּס ּו ָפא ִ ּדילֵ ּ
נָת ִּתי
ֵיתי לְ ַד ְּי ָירא ַּג ּ ָבן ְּבגִ ין ָּכ ְך וְ ַ
ֵיה י ֵ
ְ ּדיִ ְב ֵעי ַמ ׁ ְש ּכ ֹונ ּ

 .31וְ נ ַָת ִּתי ִמ ְ ׁש ָּכנִ י ְ ּבתוֹ כֲכֶ ם וְ גוֹ ' .וְ נ ַָת ִּתי ִמ ְ ׁש ָּכנִ י -
ש ִה ְתמַ ְ ׁש ְ ּכנָה
זוֹ הַ ּ ְ ׁש ִכינָהִ .מ ְ ׁש ָּכנִ י  -מַ ְ ׁשכּ וֹ נִ יֶ ׁ ,
ִש ָראֵ ל .וְ נ ַָת ִּתי ִמ ְ ׁש ָּכנִ י ,מַ ְ ׁשכּ וֹ נִ י ְ ּבוַדַּ אי.
ַּבחֲטָ אֵ י י ְ ׂ
שהָ יָה אוֹ הֵ ב אֶ חָ ד ַאחֵ רָ ,אמַ ר לוֹ :
ָמ ָׁשל ְלבֶ ן ָא ָדם ׁ ֶ
ָ
שיּ ֵׁש ִלי אֵ לֶ יך אֲ נִ י רוֹ צֶ ה
וַדַּ אי ְ ּב ַאהֲבָ ה ֶע ְליוֹ נָה ׁ ֶ
לָ דוּר ִע ּ ְמ ָךָ .אמַ ר ,אֵ ְ
ש ּ ָתדוּר אֶ ְצ ִלי? לָ ַקח
יך אֵ ַדע ׁ ֶ
ָּכל חֶ ְמדַּ ת ּ ֵביתוֹ וְ הֵ ִביא אֵ לָ יוָ .אמַ רִ ,ה ּנֵה הַ ּ ַמ ְ ׁשכּ וֹ ן
ש ּלֹא אֶ ּ ָפ ֵרד ִמ ּ ְמ ָך ְלעוֹ לָ ִמים.
אֶ ְצ ְל ָך ׁ ֶ

ידיְ יכ ּוְּ ,בגִ ין ְ ּד ֵא ּד ּור
תו ְכ ֶכםַ ,מ ׁ ְש ּכ ֹונָ א ֶא ּ ֵתן ִּב ַ
ִמ ׁ ְש ָּכנִ י ְּב ֹ
ש ָר ֵאל ַה ׁ ְש ּ ָתא ְּבגָ ל ּו ָתא,
ִע ְּמ ֹ
כון .וְ ַאף ַעל ַּגב ְ ּדיִ ְ ׂ
ְ
ַמ ׁ ְש ּכ ֹונָ א ְ ּדק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִריך ה ּוא ,ה ּוא ַּג ּ ַביְ יה ּו ,וְ לָ א
יה לְ ָעלְ ִמין.
ׁ ָש ְבק ּו לֵ ּ
 .32וְ ל ֹא ִתגְ ַעל ַנ ְפ ׁ ִשי ֶא ְת ֶכם ,לְ ּ ַבר נָ ׁש ְ ּד ָר ִחים
יהַ ,מה עֲ ַבד ,נָ ַטל ַע ְר ָסא
יהּ ,ו ָב ָעא לְ ַד ְּי ָירא ִע ּ ֵמ ּ
לְ ַח ְב ֵר ּ

יהָ .א ַמר ָ ּדא ַע ְר ָסא ִ ּדילִ י
יתי לְ ֵב ֵ
יה וְ ַאיְ ִ
ית ּ
ִ ּדילֵ ּ
יךְּ ,בגִ ין ְ ּדלָ א ַא ְר ִחיק ִמינָ ְךַ ,ע ְר ָס ְךּ ,ו ָמאנָ ְךַּ .כךְ
ית ְ
ְּב ֵב ָ
ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
תו ְכ ֶכם וְ ל ֹא
יך ה ּוא ָא ַמר ,וְ נָ ַת ִּתי ִמ ׁ ְש ָּכנִ י ְּב ֹ
יתיְ יכ ּוֵּ ,כיוָ ן
ִתגְ ַעל ַנ ְפ ׁ ִשי ֶא ְת ֶכםָ ,הא ַע ְר ָסא ִ ּדילִ י ְּב ֵב ַ

כוןִּ ,תנְ ְ ּדע ּון ְ ּדלָ א ִא ְת ּ ְפ ַר ׁש ִמ ּנַיְ יכ ּו,
ְ ּד ַע ְר ָסא ִ ּדילִ י ִע ְּמ ֹ
ּו ְבגִ ין ָּכ ְך וְ ל ֹא ִתגְ ַעל ַנ ְפ ׁ ִשי ֶא ְת ֶכם.

ָּ .32כ ְך הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא ָרצָ ה לָ דוּר ִעם
ִש ָראֵ ל ,מֶ ה ָע ָׂשה? לָ ַקח אֶ ת חֶ ְמדָּ תוֹ וְ הוֹ ִריד לָ הֶ ם
י ְׂ
ִש ָראֵ לִ ,ה ּנֵה מַ ְ ׁשכּ וֹ נִ י
ִש ָראֵ לָ .אמַ ר לָ הֶ ם :י ְ ׂ
ְלי ְ ׂ
ש ּלֹא אֶ ּ ָפ ֵרד ִמ ּ ֶכם ְלעוֹ לָ ִמים .וְ ַאף ַאף
אֶ ְצ ְלכֶ ם ְ ּכ ֵדי ׁ ֶ
ְ
שהַ ָּקדוֹ ׁש ָּברוּך הוּא ִה ְת ַרחֵ ק מֵ ִא ּ ָתנוּ ,אֶ ת
ּגַב ׁ ֶ
הַ ּ ַמ ְ ׁשכּ וֹ ן ִה ְ ׁש ִאיר ְ ּבי ֵָדינוּ ,וְ ָאנ ּו ׁשוֹ ְמ ִרים אֶ ת אוֹ ָת ּה
שיּ ְִרצֶ ה אֶ ת מַ ְ ׁשכּ וֹ נוֹ ָ ,יבֹא לָ דוּר
חֶ ְמדָּ תוֹ ִ .מי ׁ ֶ
אֶ ְצלֵ נוּ .לָ כֵ ן וְ נ ַָת ִּתי ִמ ְ ׁש ָּכנִ י ְ ּבתוֹ כֲכֶ ם ,מַ ְ ׁשכּ וֹ ן אֶ ּ ֵתן
ִש ָראֵ ל
שיּ ְ ׂ
ש ָאדוּר ִע ּ ָמכֶ ם .וְ ַאף ַעל ּגַב ׁ ֶ
ְ ּבי ְֶדכֶ ם ְ ּכ ֵדי ׁ ֶ
ְ
של הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברוּך הוּא
ָּכ ֵעת ַּב ּגָלוּת ,מַ ְ ׁשכּ וֹ נוֹ ׁ ֶ
אֶ ְצלָ ם ,וְ לֹא ָעזְב ּו אוֹ תוֹ ְלעוֹ לָ ִמים.

Leviticus 26:11
” ְונ ַָת ִתּי ִמ ְשׁ ָכּ ִניְ ,בּתוֹכְ כֶם; ְול ֹאִ -תגְ ﬠַ ל נ ְַפ ִשׁי ,אֶ ְתכֶם“
”“’Moreover, I will make My dwelling among you, and My soul will not reject you.
’מ ְשׁ ָכּ ִני‘ ’The root word for ‘My dwelling
, which is the same as for Shechinaשכן ִ is
and ‘neighbor’. The Shechina is the dwelling place for the Light. She is the aspect of
the vessel for the upper Light.
Without making a connection to the Shechina we cannot draw Light from the upper
sefirot. Because of our iniquities, we were sent to exile, which is the aspect of the Light
distancing itself from us. People hugging and kissing the Western Wall are still in exile.
If one’s heart is held close to the Light then the pain of the exile is felt greater because
as one comes closer to the Light he gets the feeling of what would be the
experience when the Light is revealed in full presence.
With infinite mercy and love for his children, YHVH lets the Shechina stays with us so
we can maintain the flow of Light to the world.
Without Shechina we would be looked at as darkness and subject to judgments. This
is one of the reasons God left the Shechina with us so we would ‘look good’ and not
get to the point of ‘rejection’.
Please correct me if I’m wrong.

Ask questions to learn more.
שאוֹ הֵ ב אֶ ת
יתי לָ ֶכם  .33וְ לֹא ִתגְ ַעל נ ְַפ ִ ׁשי אֶ ְתכֶ םְ .ל ָא ָדם ׁ ֶ
תו ְכ ֶכם וְ ָהיִ ִ
) .33ויקרא כו( וְ ִה ְת ַה ּ ַל ְכ ִּתי ְּב ֹ
לֵ אל ִֹהיםֵ ּ ,כיוָ ן ְ ּד ַמ ׁ ְש ְ ּכנָ א ִ ּדילִ י ַּג ּ ַביְ יכ ּוְּ ,בוַ ַּדאי ִּתנְ ְ ּדע ּון חֲבֵ רוֹ וְ רוֹ צֶ ה לָ דוּר ִע ּמוֹ  ,מֶ ה ָע ָׂשה? לָ ַקח ִמ ּ ָטתוֹ
ש ּלֹא
ית ָך ְ ּכ ֵדי ׁ ֶ
יא ּה ְלבֵ יתוֹ ָ .אמַ ר ,זוֹ ִמ ּ ָט ִתי ְ ּבבֵ ְ
ֶוה ֱִב ָ
כוןּ ְ ,כ ָמה ְד ַא ְּת ָא ֵמר )דברים כג( ִ ּכי
ַּדאֲ נָ א ָאזִ יל ִע ְּמ ֹ
ְ
ָ
ָ
ָ
אֶ ְת ַרחֵ ק ִמ ּ ְמךִ ,מ ּ ִמ ּ ָט ְתך ו ִּמ ּ ֵכלֶ יךָּ .כך הַ ָּקדוֹ ׁש
ָ
ָ
ְ
יְ יָ' אֱ ל ֶֹה ָ
יך ִמ ְת ַה ּ ֵלך ְּב ֶק ֶרב ַמחֲ נֶיך לְ ַה ִּצילְ ך וְ לָ ֵתת
ָּברו ְּך הוּא ָאמַ ר ,וְ נ ַָת ִּתי ִמ ְ ׁש ָּכנִ י ְ ּבתוֹ ֲככֶ ם וְ לֹא
ֶיך וְ ָהיָה ַמחֲ נ ָ
יך לְ פנ ָ
אויְ ֶב ָ
דו ׁש.
ֶיך ָק ֹ
ֹ
ָ
יתכֶ םֵ ּ .כיוָן
ִתגְ ַעל נ ְַפ ִ ׁשי אֶ ְתכֶ םִ .ה ּנֵה ִמ ּ ָט ִתי ְ ּבבֵ ְ
ש ּלֹא אֶ ּ ָפ ֵרד ִמ ּ ֶכם ,וְ לָ כֵ ן
ש ּ ִמ ּ ָט ִתי ִע ּ ָמכֶ םֵ ּ ,ת ְדע ּו ׁ ֶ
ֶׁ
וְ לֹא ִתגְ ַעל נ ְַפ ִ ׁשי אֶ ְתכֶ ם.

יחי לֵ ילְ יָא ַחד
ִ .34ר ִּבי יִ ְצ ָחק וְ ִר ִּבי יְ ה ּו ָדה ,הֲ ֹוו ׁ ְש ִכ ֵ

ִיתי לָ כֶ ם לֵ אל ִֹהים.
 .34וְ ִה ְתהַ ּ ַל ְכ ִּתי ְ ּבתוֹ כֲכֶ ם וְ הָ י ִ
שאֲ נִ י הוֹ לֵ ךְ
ש ּ ִמ ְ ׁש ָּכנִ י אֶ ְצ ְלכֶ םּ ְ ,בוַדַּ אי ּ ֵת ְדע ּו ׁ ֶ
ּ ֵכיוָן ׁ ֶ
ש ּנֶאֱ מַ ר )דברים כג( ִ ּכי ה' אֱ לֹהֶ יךָ
ִע ּ ָמכֶ םּ ְ ,כמוֹ ׁ ֶ
איְבֶ יךָ
ָ
ָ
ילך וְ לָ ֵתת ֹ
ִמ ְתהַ ּ ֵל ְך ְ ּב ֶק ֶרב מַ ֲחנֶך ְלהַ ִּצ ְ
ֶיך וְ הָ יָה מַ ֲחנ ָ
ְלפָ נ ָ
ֶיך ָקדוֹ ׁשַ .ר ִ ּבי י ְִצחָ ק וְ ַר ִ ּבי יְהו ָּדה
הָ י ּו ְמצ ּויִים לַ יְלָ ה אֶ חָ ד ִ ּב ְכפָ ר ָקרוֹ ב ְליָם ְטבֶ ְריָה,
ָקמ ּו ַּבחֲצוֹ ת הַ ּ ַליְלָ הָ .אמַ ר ַר ִ ּבי י ְִצחָ ק ְל ַר ִ ּבי יְהו ָּדה,
ש ָאנ ּו ְ ּב ָמקוֹ ם
ש ַאף ַעל ּגַב ׁ ֶ
נֹאמַ ר ְ ּב ִד ְב ֵרי תוֹ ָרהֶ ׁ ,
יכים ְל ִה ּ ָפ ֵרד מֵ ֵעץ הַ חַ יִּים.
זֶה ,לֹא ְצ ִר ִ

ָ ּ .35פ ַתח ִר ִּבי יְ ה ּו ָדה וְ ָא ַמר) ,שמות לג( ּומ ׁ ֶֹשה יִ ַ ּקח

ֹשה
ָ ּ .35פ ַתח ַר ִ ּבי יְהו ָּדה וְ ָאמַ ר) ,שמות לג( ּומ ׁ ֶ
ֹשה
י ִַּקח אֶ ת הָ אֹהֶ ל וְ נָטָ ה לוֹ ִמחוּץ לַ ּ ַמ ֲחנֶה וְ גוֹ 'ּ .ומ ׁ ֶ
ֹשה ,הוֹ ִאיל
י ִַּקח אֶ ת הָ אֹהֶ ל לָ ּ ָמה? אֶ ּ ָלא ָאמַ ר מ ׁ ֶ
ש ְ ּק ִרים ַּב ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא וְ הֶ ח ֱִליפ ּו אֶ ת
ִש ָראֵ ל ְמ ׁ ַ
וְ י ְ ׂ
של נֶאֱ ָמןַ ,עד
ְ ּכבוֹ דוֹ  ,ה ֲֵרי מַ ְ ׁשכּ וֹ נוֹ י ְִהיֶה ְ ּביָד ׁ ֶ
ִשאֵ ר.
ש ִ ּנ ְראֶ ה אֵ צֶ ל ִמי י ּ ָׁ
ֶׁ

ִּב ְכ ַפר ָק ִריב לְ י ּ ַָמא ִ ּד ְט ֶב ְריָאָ ,קמ ּו ְּב ַפלְ ג ּות לֵ ילְ יָא
יתא
או ַריְ ָ
ֵימא ְּב ִמ ּ ֵלי ְ ּד ֹ
ָא ַמר ִר ִּבי יִ ְצ ָחק לְ ִר ִּבי יְ ה ּו ָדה נ ָ
ְ ּד ַאף ַעל ַּגב ַּדאֲ נָ ן ּ ַבאֲ ַתר ָ ּדא ,לָ א ּ ָב ֵעינָ א לְ ִא ְת ּ ָפ ְר ׁ ָשא
ֵמ ִאילָ נָ א ְ ּד ַח ּיֵי.

לו ִמח ּוץ לַ ּ ַמחֲ נֶה וְ ֹגו'ּ .ומ ׁ ֶֹשה יִ ַ ּקח ֶאת
ֶאת ָהא ֶֹהל וְ נָ ָטה ֹ

ש ָר ֵאל ָקא
ָהא ֶֹהל ,אֲ ַמאיֶ .א ּ ָלא ָא ַמר מ ׁ ֶֹשהֹ ,
הו ִאיל וְ יִ ְ ׂ
יה ְּבק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך ה ּוא ,וְ ַא ְחלִ יפ ּו יְ ָק ָרא
ְמ ׁ ַש ְּק ֵרי ּ ֵב ּ
ימנָ א,
ידא ִ ּד ְמ ֵה ָ
יה יְ ֵהא ִּב ָ
יהָ ,הא ַמ ׁ ְש ּכ ֹונָ א ִ ּדילֵ ּ
ִ ּדילֵ ּ
ַעד ְ ּדנֶחֱ ֵמי ְּב ַמאן יִ ׁ ְש ְּת ַאר.

The gift of having the Shechina with us in the lower level of Malchut benefits us with
a direct connection to Binah that sustains us as the children of Israel.
Leviticus 26:12
א�הים; וְאַ ֶתּםִ ,תּ ְהיוִּ -לי ְלﬠָ ם“
ִ
ִיתי לָ כֶם ,לֵ
”ו ְִה ְתהַ לַּ כְ ִתּיְ ,בּתוֹכְ כֶם ,וְהָ י ִ
”“’I will also walk among you and be your God, and you shall be My people.
 YHV with the Shechina gives us the protectionיהו The unification of the Upper Light
we need but only when we lose the focus on the material world. The gravity of the
material world disconnects us from the Light.
Deuteronomy 23:15
כִּ י יְהוָה אֱ �הֶ י� ִמ ְתהַ לֵּ � ְבּ ֶק ֶרב מַ חֲ נֶ�ְ ,להַ צִּ ְיל� וְלָ ֵתת ֹאיְבֶ י� ְלפָ נֶי� ,וְהָ יָה מַ חֲ נֶי�ָ ,קדוֹשְׁ :ול ֹא-י ְִראֶ ה ְב� ﬠֶ ְרוַת ָדּבָ ר“ ,
ְשׁב מֵ אַ חֲ ֶרי�
”ו ָ
“Since YHVH your God walks in the midst of your camp to deliver you and to defeat
your enemies before you, therefore your camp must be holy; and He must not see
”anything indecent among you or He will turn away from you.
Leviticus 26:13

I am YHVH your God, who brought you out of the land of Egypt, that you should not
be their slaves. And I have broken the bars of your yoke and made you walk free.
This verse is also a promise for a day when the Light will come for the Shechina for a
permanent unification. We will then be freed from negativity and the process of earning
the Light.

ימנָ א ּ ֵבין
ש ַעַ ,אנְ ְּת ְּת ֵהא ְמ ֵה ְ
הו ׁ ֻ
יה לִ יְ ֹ
ָ .36א ַמר לֵ ּ
ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
ש ָר ֵאל ,וְ יִ ׁ ְש ְּת ַאר ַמ ׁ ְש ּכ ֹונָ א
יך ה ּואּ ,ו ֵבין יִ ְ ׂ
ֶחמי )דף קי''ד ע''ב( ְּב ַמאן
ימנ ּו ָתא ,וְ נ ֵ
ִּב ָיד ְך ְּב ֵה ְ

ש ַע
הו ׁ ֻ
תו יְ ֹ
יִ ׁ ְש ְּת ַארַ .מה ְ ּכ ִתיב ,וְ ׁ ָשב ֶאל ַה ּ ַמחֲ נֶה ּו ְמ ׁ ָש ַר ֹ
יש ִמ ּת ֹו ְך ָהא ֶֹהלַ .מאי ַטעֲ ָמא
ִּבן נ ּון ַנ ַער ל ֹא י ִָמ ׁ
ש ַע ְּבגִ ין ְ ּד ִאיה ּו ְ ּכ ִסיהֲ ָרא לְ גַ ּ ֵבי ׁ ִש ְמ ׁ ָשא ,וְ ִאיה ּו
הו ׁ ֻ
לִ יְ ֹ
יש ִמ ּת ֹו ְך
ִא ְתחֲ זֵי לְ נ ְַט ָרא ַמ ׁ ְש ּכ ֹונָ א .וְ ַעל ָ ּדא ,ל ֹא י ִָמ ׁ

ש ַעַ ,א ּ ָתה ִּת ְהיֶה הַ ּנֶאֱ ָמן ּ ֵבין
ָ .36אמַ ר לוֹ ִליהוֹ ׁ ֻ
ִשאֵ ר הַ ּ ַמ ְ ׁשכּ וֹ ן
ִש ָראֵ ל ,וְ י ּ ָׁ
הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא וּבֵ ין י ְ ׂ
ְ ּבי ֶָד ָ
ִשאֵ ר .מַ ה
יך ְ ּבנֶאֱ ָמנוּת ,וְ נִ ְראֶ ה אֵ צֶ ל ִמי י ּ ָׁ
ש ַע ִ ּבן נוּן
ָּכתוּב? וְ ָׁשב אֶ ל הַ ּ ַמ ֲחנֶה ו ְּמ ָׁש ֲרתוֹ יְהוֹ ׁ ֻ
ש ַע?
יש ִמ ּתוֹ ְך הָ אֹהֶ לָ .מה הַ ּ ַט ַעם ִליהוֹ ׁ ֻ
נ ַַער לֹא י ִָמ ׁ
שמֶ ׁש ,וְ הוּא ָראוּי
שהוּא ַּכ ְּלבָ נָה ְלג ּ ֵַבי הַ ּ ׁ ֶ
ִמ ּ ׁשוּם ׁ ֶ
יש ִמ ּתוֹ ךְ
ִל ְ ׁשמֹר אֶ ת הַ ּ ַמ ְ ׁשכּ וֹ ן ,וְ ַעל זֶה לֹא י ִָמ ׁ
הָ אֹהֶ ל.

ָהא ֶֹהל.
יה ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך ה ּוא לְ מ ׁ ֶֹשה ,מ ׁ ֶֹשה ,לָ א
ָ .37א ַמר לֵ ּ
ידיְ יה ּוַ ,אף
ָה ִבית ִּב ַ
ִא ְתחֲ זֵי ָה ִכיּ ְ ,ד ָהא ַמ ׁ ְש ּכ ֹונָ א ִ ּדילִ י י ַ
ַעל ַּגב ְ ּד ִאי ּנ ּון ָחאב ּו לְ גַ ּ ָבאיַ ,מ ׁ ְש ּכ ֹונָ א יְ ֵהא לְ גַ ּ ַביְ יה ּו,
ְ ּדלָ א

יִ ְת ּ ָפ ְר ׁש ּון

ֵיה) .ס''א
ִמ ּנ ּ

דלא

אתפרש

ש ָר ֵאל ,וְ לָ א
מנייהו( ִּת ְב ֵעי ְ ּד ִא ְת ּ ְפ ַר ׁש ִמ ּנַיְ יה ּו ְ ּדיִ ְ ׂ

ֵאית ּוב לְ גַ ּ ַביְ יה ּו לְ ָעלְ ִמיןֶ ,א ּ ָלא ָא ִתיב ַמ ׁ ְש ּכ ֹונָ א ִ ּדילִ י

ֹשה,
ֹשה :מ ׁ ֶ
ָ .37אמַ ר לוֹ הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא ְלמ ׁ ֶ
ידיהֶ םַ .אף
שה ֲֵרי מַ ְ ׁשכּ וֹ נִ י נ ַָת ִּתי ִב ֵ
לֹא ָראוּי ָּכ ְךֶ ׁ ,
שהֵ ם חָ ְטא ּו אֵ לַ י ,הַ ּ ַמ ְ ׁשכּ וֹ ן י ְִהיֶה אֶ ְצלָ ם,
ַעל ּ ִפי ׁ ֶ
)שׁלּ ֹא יִפָּ ֵרד מֵ הֶ ם( .ה ֲִת ְרצֶ ה
ש ּלֹא י ּ ִָפ ְרד ּו ִמ ּ ֶמ ּנ ּו ֶ
ֶׁ
ִש ָראֵ ל ,וְ לֹא ָא ׁשוּב אֲ לֵ יהֶ ם ְלעוֹ לָ ִמים?!
שאֶ ּ ָפ ֵרד ִמיּ ְ ׂ
ֶׁ
שב אֶ ת מַ ְ ׁשכּ וֹ נִ י אֲ לֵ יהֶ ם ,ו ִּבגְ לָ לוֹ לֹא
אֶ ּ ָלא הָ ׁ ֵ
אֶ עֱ זֹב אוֹ ָתם ְ ּבכָ ל ָמקוֹ ם.

הון ְּב ָכל אֲ ַתר.
ֵיה לָ א ֶא ׁ ְש ּב ֹוק לְ ֹ
לְ גַ ּ ַביְ יה ּוּ ,ו ְבגִ ינ ּ
יה ְ ּדק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
ִש ָראֵ ל חָ ְטא ּו לַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך
שיּ ְ ׂ
יך ַ .38אף ַעל ּגַב ׁ ֶ
ש ָר ֵאל ָחב ּו לְ גַ ּ ֵב ּ
ַ .38אף ַעל ַּגב ְ ּדיִ ְ ׂ
יה לָ א ׁ ָש ְבק ּו ,וְ ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
ש ּלוֹ הֵ ם לֹא ָעזְבוּ ,וְ הַ ָּקדוֹ ׁש
יך הוּא ,אֶ ת הַ ּ ַמ ְ ׁשכּ וֹ ן הַ זֶּה ׁ ֶ
ה ּואַ ,האי ַמ ׁ ְש ּכ ֹונָ א ִ ּדילֵ ּ
ְ
ָּברוּך הוּא לֹא לוֹ ֵקחַ אוֹ תוֹ ִמ ּ ֵבינֵיהֶ ם .וְ ַעל זֶהּ ְ ,בכָ ל
יה ִמ ּ ֵבינַיְ יה ּו .וְ ַעל ָ ּדאְּ ,ב ָכל אֲ ַתר
ה ּוא לָ א נָ ִטיל לֵ ּ
ִש ָראֵ לׁ ְ ,ש ִכינָה ִע ּ ָמהֶ ם .וְ ַעל זֶה ָּכתוּב
ש ָ ּגל ּו י ְ ׂ
ָמקוֹ ם ׁ ֶ
הון .וְ ַעל ָּדא ְ ּכ ִתיב ,וְ נָ ַת ִּתי
ש ָר ֵאלְ ׁ ,ש ִכינָ ה ִע ְּמ ֹ
ְ ּדגַ ּ ֵלי יִ ְ ׂ
וְ נ ַָת ִּתי ִמ ְ ׁש ָּכנִ י ְ ּבתוֹ כֲכֶ םַ ,וה ֲֵרי ּ ֵפ ְר ׁשוּהָ .
תו ְכ ֶכם .וְ ָהא א ּו ְקמ ּו ָה.
ִמ ׁ ְש ָּכנִ י ְּב ֹ

The Shechina was given to the Israelites and when they sinned with the Golden Calf
Moses thought to remove the Shechina from the Israelites and give a special connection
to Joshua.
The Holy One Blessed be He told Moses that it shouldn’t be that way because even
though the Israelites sinned, he still wanted them to have the Shechina because
otherwise, it would be like leaving them forever.
The Shechina stayed with the Israelites and is still with us until the Final Redemption.
She’s the only guarantee that the Light will come back.
Rabbi Shimon, whose hilula day is today, saw how the generations would go far and
farther from the Light and prepared the Zohar to be the support to the Shechina as we
come closer to the revelation of Mashiach and the process that leads to the Final
Unification of the Holy One and the Shechina. When we connect to the Zohar we
connect to Binah and that is the upper Shechina, represented by the upper letter H of

YHVH. The lower H is for the Shechina. With the study of the Zohar, we create a parallel
between the upper and lower H of the name, bringing the flow of Light to the Shechina
below/our world and strengthening the vessel in Malchut for the upper Light.
The Tikkun Olam, which is the complete correction of this world is possible when we
‘mend’ our global vessel with the Light we draw from Zohar studies, prayers and Torah
reading on Shabbat.
By the merit of Rabbi Shimon and the Zohar, we will see the Final Redemption in our
times, Amen.

ָ ּ .39פ ַתח ִר ִּבי יִ ְצ ָחק וְ ָא ַמר )שיר השירים ב( ּד ֹו ֶמה

עו ֶפר ָה ַא ּיָלִ ים ִה ּנֵה זֶה וְ ֹגו' .ז ַָּכ ִאין ִאי ּנ ּון
או לְ ֹ
ּד ֹו ִדי לִ ְצ ִבי ֹ
ש ָר ֵאלּ ְ ,דזָ כ ּו ְ ּד ַמ ׁ ְש ּכ ֹונָ א ָ ּדא לְ ֶמהֱ וִ י ַּג ּ ַביְ יה ּוִ ,מן
יִ ְ ׂ

ַמלְ ָּכא ִע ּ ָל ָאהּ ְ .ד ַאף ַעל ַּגב ְ ּד ִאי ּנ ּון ְּבגָ ל ּו ָתא ,ק ּו ְד ׁ ָשא
ְּב ִר ְ
יש י ְַר ֵחי וְ ׁ ַש ּ ַב ּ ֵתי ּוזְ ַמנֵי,
יך ה ּוא ָא ֵתי ְּב ָכל ֵר ׁ
לְ ַא ׁ ְש ְ ּג ָחא ָעלַ יְ יה ּוּ ,ולְ ִא ְס ּ ַת ְ ּכלָ א ְּב ַהה ּוא ַמ ׁ ְש ּכ ֹונָ א

ָ ּ .39פ ַתח ַר ִ ּבי י ְִצחָ ק וְ ָאמַ ר) ,שיר השירים
ב( דּ וֹ מֶ ה דּ וֹ ִדי ִל ְצ ִבי אוֹ ְלעֹפֶ ר הָ ַאיּ ִָלים ִה ּנֵה זֶה
ש ּ ַמ ְ ׁשכּ וֹ ן זֶה י ְִהיֶה
שזָּכ ּו ׁ ֶ
ִש ָראֵ ל ׁ ֶ
וְ גוֹ 'ַ .א ְ ׁש ֵריהֶ ם י ְ ׂ
שהֵ ם ַּב ּגָלוּת,
ש ַאף ַעל ּגַב ׁ ֶ
אֶ ְצלָ ם מֵ הַ ּ ֶמלֶ ְך הָ ֶע ְליוֹ ןֶ ׁ .
ש ָּבתוֹ ת
ֹאש ח ֶֹד ׁש וְ ׁ ַ
הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא ָּבא ְ ּבכָ ל ר ׁ
ּוזְמַ ִ ּנים ְלהַ ְ ׁש ִ ּגיחַ עֲ לֵ יהֶ ם ,ו ְּל ִה ְס ּ ַת ּ ֵכל ְ ּבאוֹ תוֹ מַ ְ ׁשכּ וֹ ן
שהוּא חֶ ְמדָּ תוֹ .
שיּ ֵׁש לוֹ אֶ ְצלָ םֶ ׁ ,
ֶׁ

יה.
יה ַּג ּ ַביְ יה ּוּ ְ ,ד ִאיה ּו ִ ּכ ּס ּו ָפא ִ ּדילֵ ּ
ְ ּד ִאית לֵ ּ
יה.
יתאַ ,א ְפ ָק ּה ֵמ ֵה ָ
רונִ ָ
 .40לְ ַמלְ ָּכא ְ ּד ַס ְר ָחא ַמ ְט ֹ
יכלֵ ּ
יה ִ ּכ ּס ּו ָפא ְ ּד ַמ ְל ָּכא,
ָמה ַע ְב ַדת .נ ְַטלַ ת ְּב ָר ּה ִ ּדילֵ ּ
יה
ְר ִח ָ
יהּ .ו ְבגִ ין ְ ּד ַד ְע ּ ָתא ְ ּד ַמלְ ָּכא ָעלָ ּהַ ׁ ,ש ְב ֵק ּ
ימא ִ ּדילֵ ּ

ִּב ָיד ָהאְּ .ב ׁ ַשעֲ ָתא ְ ּד ָסלִ יק ְרע ּו ָתא ְ ּד ַמלְ ָּכאַ ,על
יתא ,וְ ַעל ְּב ֵר ּה ,הֲ וָ ה ָסלִ יק ַאגְ ִרין ,וְ נָ ִחית ַּד ְר ִ ּגין,
רונִ ָ
ַמ ְט ֹ
וְ ָסלִ יק ּכ ֹו ָתלִ ין ,לְ ִא ְס ּ ַת ְ ּכלָ א ּולְ ַא ׁ ְש ָ ּג ָחא ּ ֵבין נ ּו ְק ֵבי
חו ֵרי
ארי ּ ָב ֵכי ֵמאֲ ֹ
לוןָ ׁ ,ש ֵ
ּכ ֹו ָתלָ א ָעלַ יְ יה ּוֵ ּ ,כיוָ ן ְ ּד ָח ֵמי ֹ

יא ּה מֵ הֵ יכָ לוֹ .
ש ָּס ְרחָ ה הַ ְ ּג ִב ָירה ,וְ הוֹ ִצ ָ
ְ .40למֶ לֶ ְך ׁ ֶ
ש ּלוֹ  ,חֶ ְמדַּ ת הַ ּ ֶמלֶ ְך,
מֶ ה ָע ְ ׂש ָתה? לָ ְקחָ ה אֶ ת הַ ּ ֵבן ׁ ֶ
ְ
שדַּ ַעת הַ ּ ֶמלֶ ך ָעלֶ יהָ ִ ,ה ְ ׁש ִאירוֹ
אֲ ה ּובוֹ  .ו ִּמ ּ ׁשוּם ׁ ֶ
ְ
שעוֹ לֶ ה ְרצוֹ ן הַ ּ ֶמלֶ ך ַעל הַ ְ ּג ִב ָירה
ְבי ֶָדיהָ ּ ְ .ב ָׁש ָעה ׁ ֶ
וְ ַעל ְ ּבנוֹ  ,הָ יָה עוֹ לֶ ה לַ עֲ ִליּוֹ ת וְ יוֹ ֵרד מַ ְד ֵרגוֹ ת,
וְ עוֹ לֶ ה ַעל הַ ְ ּכ ָת ִליםְ ,ל ִה ְס ּ ַת ּ ֵכל ו ְּלהַ ְ ׁש ִ ּגיחַ ּ ֵבין נִ ְקבֵ י
שרוֹ אֶ ה אוֹ ָתם ,הוּא מַ ְת ִחיל
הַ כּ ֹ ֶתל עֲ לֵ יהֶ םֵ ּ .כיוָן ׁ ֶ
ְ
ְ
ִל ְבכּ וֹ ת מֵ אֲ חוֹ ֵרי ח ֲַר ּ ֵכי הַ כּ ֶֹתל ,וְ ַאחַ ר ָּכך הוֹ לֵ ך לוֹ .

יה.
ק ּו ְס ֵטי ּכ ֹו ָתלָ אּ ,ולְ ָב ַתר ָאזִ יל לֵ ּ
The Zohar explains the separation of the Light and the Shechina as a King that lets
his Queen go be with the son (Israelites) who sinned and had to leave the palace.
Even though they are in exile, the King follows them into their synagogues and study
rooms. He comes to visit them on Rosh Chodesh, Shabbat, and Holidays.
Song of Songs 2:9
דוֹדי ִלצְ ִבי ,אוֹ ְלעֹפֶ ר הָ אַ יּ ִָלים; ִהנֵּה-זֶה עוֹמֵ ד ,אַ חַ ר כּ ְָתלֵ נוּ–מַ ְשׁגִּ יחַ ִמן-הַ חַ �נוֹת ,מֵ צִ יץ ִמן-הַ חֲ ַרכִּ ים“
”דּוֹמֶ ה ִ
“My beloved is like a gazelle or a young stag. Behold, he is standing behind our wall,
”He is looking through the windows, He is peering through the lattice.
The Zohar tells us that we should be happy on these occasions because the Light
watches us and his queen from the windows. For that reason, the house of prayers
should be with windows, preferably 12 windows on the east wall.

יה
ש ָר ֵאלַ ,אף ַעל ַּגב ְ ּד ִאי ּנ ּון ַנ ְפק ּו ֵמ ֵה ָ
יכלֵ ּ
ַּ .41כ ְך יִ ְ ׂ

ְ ּד ַמ ְל ָּכאַ ,הה ּוא ַמ ׁ ְש ּכ ֹונָ א לָ א ׁ ָש ְבק ּוּ ,ו ְבגִ ין ִ ּד ְרע ּו ָתא
הוןְּ .ב ׁ ַשעֲ ָתא ְ ּד ָסלִ יק
יה ִע ְּמ ֹ
ְ ּד ַמלְ ָּכא ָעלַ יְ יה ּוַ ׁ ,ש ְב ֵק ּ
ש ָר ֵאל.
רונִ ָ
ישאַ ,על ַמ ְט ֹ
ְרע ּו ָתא ְ ּד ַמלְ ָּכא ַק ִ ּד ׁ ָ
יתא וְ ַעל יִ ְ ׂ

שיּ ְָצא ּו מֵ הֵ יכַ ל
ִש ָראֵ לַ ,אף ַעל ּגַב ׁ ֶ
ָּ .41כ ְך י ְ ׂ
ש ְרצוֹ ן
הַ ּ ֶמלֶ ְך ,אוֹ תוֹ הַ ּ ַמ ְ ׁשכּ וֹ ן הֵ ם לֹא ָעזְבוּ ,ו ִּמ ּ ׁשוּם ׁ ֶ
הַ ּ ֶמלֶ ְך עֲ לֵ יהֶ םִ ,ה ְ ׁש ִאיר אוֹ תוֹ ִע ּ ָמהֶ םּ ְ .ב ָׁש ָעה
שעוֹ לֶ ה ְרצוֹ ן הַ ּ ֶמלֶ ְך הַ ָּקדוֹ ׁש ַעל הַ ְ ּג ִב ָירה וְ ַעל
ֶׁ
)מ ַקפֵּ ץ ﬠַ ל הַ גְּ בָ עוֹת(,
ִש ָראֵ ל ,הוּא עוֹ לֶ ה עֲ ִליּוֹ ת ְ
י ְׂ

ָסלִ יק ַאגְ ִרין )מקפץ על הגבעות( ,נָ ִחית ַּד ְר ִ ּגין ,וְ ָסלִ יק
ּכ ֹו ָתלִ ין ,לְ ִא ְס ּ ַת ְ ּכלָ א ּולְ ַא ׁ ְש ָ ּג ָחא ּ ֵבין ק ּו ְס ֵטי ּכ ֹו ָתלָ א
ארי ּו ָב ֵכי ,הֲ ָדא ה ּוא
לוןָ ׁ ,ש ֵ
ָעלַ יְ יה ּוֵּ .כיוָ ן ְ ּד ָח ֵמי ֹ
עו ֶפר ָה ַא ּיָלִ ים לְ ַד ְּלגָ א
או לְ ֹ
ִד ְכ ִתיב ּד ֹו ֶמה ּד ֹו ִדי לִ ְצ ִבי ֹ
עו ֵמד
כו ָתלָ אִ .ה ּנֵה זֶה ֹ
ִמ ּכ ֹו ָתלָ א ְל ִאיגְ ָראּ ,ו ֵמ ִאיגְ ָרא לְ ֹ

יח
ַא ַחר ָּכ ְתלֵ נ ּוְּ ,ב ָב ּ ֵתי ְ ּכנ ִֵסי ֹּות ּו ְב ָב ּ ֵתי ִמ ְד ָר ׁש ֹות ַמ ׁ ְש ִ ּג ַ
ִמן ַה ַחלּ ֹו ֹנות) ,דודאי בי כנישתא בעייא חלונות(.

ֵמ ִציץ ִמן ַהחֲ ַר ִ ּכים ,לְ ִא ְס ּ ַת ְ ּכלָ א ּולְ ַא ׁ ְש ָ ּג ָחא ָעלַ יְ יה ּו.
ש ָר ֵאל ּ ָבע ּו לְ ֶמ ְח ֵּדי ְּב ַהה ּוא ֹיו ָמאּ ְ ,ד ִאינְ ה ּו
ּו ְבגִ ין ַּכ ְך ,יִ ְ ׂ
שה יְ יָ'
י ְַד ֵעי ָּדא ,וְ ַא ְמ ֵרי) .תהלים קיח( זֶה ַהי ֹּום ָע ָ ׂ

יוֹ ֵרד מַ ְד ֵרגוֹ ת ,וְ עוֹ לֶ ה ַעל הַ ְ ּכ ָת ִליםְ ,ל ִה ְס ּ ַת ּ ֵכל
שרוֹ אֶ ה
ו ְּלהַ ְ ׁש ִ ּגיחַ ּ ֵבין ח ֲַר ּ ֵכי הַ כּ ֶֹתל עֲ לֵ יהֶ םֵ ּ .כיוָן ׁ ֶ
ש ָּכתוּב דּ וֹ מֶ ה דוֹ ִדי
אוֹ ָתם ,מַ ְת ִחיל ִל ְבכּ וֹ ת .זֶה ּו ׁ ֶ
ִל ְצ ִבי אוֹ ְלעֹפֶ ר הָ ַאיּ ִָליםְ ,ל ַד ּ ֵלג ִמכּ ֶֹתל לַ עֲ ִליָּה,
ל.ה ּנֵה זֶה עוֹ מֵ ד ַאחַ ר ָּכ ְתלֵ נוּּ ְ ,בבָ ּ ֵתי
וּמֵ עֲ ִליָּה ְלכ ֶֹת ִ
ִמן
ִמ ְד ָר ׁשוֹ ת .מַ ְ ׁש ִ ּגיחַ
ְ ּכנ ִֵסיּוֹ ת ו ְּבבָ ּ ֵתי
)שׁ ְבּו ַַדּאי בֵּ ית הַ כְּ נֶסֶ ת צָ ִרי� חַ לּוֹנוֹת(.
הַ חַ ּלֹנוֹ תֶ ,
מֵ ִציץ ִמן הַ ח ֲַר ִ ּכיםְ ,ל ִה ְס ּ ַת ּ ֵכל ו ְּלהַ ְ ׁש ִ ּגיחַ עֲ לֵ יהֶ ם.
שהֵ ם
יכים ִל ְ ׂשמֹחַ ְ ּבאוֹ תוֹ יוֹ םֶ ׁ ,
ִש ָראֵ ל ְצ ִר ִ
וְ לָ כֵ ן י ְ ׂ
יוֹ ְד ִעים זֶה וְ אוֹ ְמ ִרים) ,תהלים קיח( זֶה הַ יּוֹ ם ָע ָׂשה
ה' נָגִ ילָ ה וְ נִ ְ ׂש ְמחָ ה בוֹ .

ש ְמ ָחה ּב ֹו.
נָ גִ ילָ ה וְ נִ ְ ׂ
Psalms 118:24
”זֶה-הַ יּוֹם ,ﬠָ ָשׂה יְהוָה; נָגִ ילָ ה ְונ ְִשׂ ְמחָ ה בוֹ“
”“This is the day which YHVH has made; Let us rejoice and be glad in it (him, YHVH).
“The Day” represents a complete unification of the Light and the Vessel. It’s the aspect
of the Final Redemption and also every day that we are able to connect to YHVH with
our prayers and precepts.
Song of Songs 1:4
ישׁ ִרים אֲ הֵ בוּ�“
”מָ ְשׁ ֵכ ִני ,אַ חֲ ֶרי� נָּרוּצָ ה; הֱ ִביאַ נִי הַ מֶּ לֶ � חֲ ָד ָריו ,נָגִ ילָ ה ְונ ְִשׂ ְמחָ ה בָּ �–נַזְ כִּ ָירה ד ֶֹדי� ִמ ַיּיִן ,מֵ ָ
“Draw me after you and let us run together! The king has brought me into his
chambers.” “We will rejoice in you and be glad; We will extol your love more than wine.
””Rightly do they love you.
The ‘chambers’ of the ‘King’ are the secrets of the Torah, revealed to us in the Zohar.
’ are two aspects of expressing happiness. ‘Rejoiceגילה  and gladשמחה The words rejoice
 is the joy of revelation (light).גילה ’ is coming from the heart and ‘gladשמחה
).שיר השירים רבה א ,כט( There are 10 words related to happiness in Hebrew
.גילה ,שׂישׂה ,שמחה ,רנה ,פצחה ,צהלה ,עלצה ,עלזה ,חדוה ,תרועה
They are connected to 10 levels/Sefirot. On “The Day” of the Redemption we will
experience all of them.

) .42ויקרא כו( וְ ִאם ְּב ֻח ּק ַֹתי ִּת ְמ ָאס ּו וְ ג ֹּו'ִ .ר ִּבי ֹיו ֵסי

קוץ
ּ ָפ ַתח) ,משלי ג( מ ּו ַסר יְ יָ' ְּבנִ י ַאל ִּת ְמ ָאס וְ ַאל ּ ָת ֹ
ש ָר ֵאל ַק ּ ֵמי ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִריךְ
תו ַכ ְח ּת ֹוַּ .כ ָמה חֲ ִב ִ
ְּב ֹ
יבין יִ ְ ׂ
ה ּואּ ְ ,דק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
או ָכ ָחא לְ ה ּו,
יך ה ּוא ּ ָב ֵעי לְ ֹ
יה,
ּולְ ַד ְּב ָרא לְ ה ּו ְּבא ַֹרח ֵמ ׁ ָ
ישרּ ְ ,כ ַא ּ ָבא ְ ּד ָר ִחים לִ ְב ֵר ּ
יה ּ ָת ִדיר,
יטא ִּב ֵ
יהַ ׁ ,ש ְר ִב ָ
יד ּ
יה לְ גַ ּ ֵב ּ
ּו ִמג ֹּו ְר ִחימ ּו ִ ּדילֵ ּ
ימינָ א
ישרּ ְ ,דלָ א יִ ְס ֵטי לִ ִ
יה ְּבאֹ ַרח ֵמ ׁ ָ
לְ ַד ְּב ָרא לֵ ּ
ש ָמאלָ א .הֲ ָדא ה ּוא ִד ְכ ִתיב) ,משלי ג( ִ ּכי ֶאת
וְ לִ ְ ׂ
יח ּו ְכ ָאב ֶאת ּ ֵבן יִ ְרצֶ הּ .ו ַמאן ְ ּדלָ א
אֲ ׁ ֶשר יֶאֱ ַהב יְ יָ' ֹיו ִכ ַ

 .42וְ ִאם ְ ּבחֻ ּק ַֹתי ִּת ְמ ָאס ּו וְ גוֹ 'ַ .ר ִ ּבי יוֹ סֵ י
ּ ָפ ַתח) ,משלי ג( מוּסַ ר ה' ְ ּבנִ י ַאל ִּת ְמ ָאס וְ ַאל
ִש ָראֵ ל ִל ְפנֵי
יבים י ְ ׂ
ּ ָתקֹץ ְ ּבתוֹ כַ ְח ּתוֹ ַּ .כ ּ ָמה ח ֲִב ִ
ְ
שהַ ָּקדוֹ ׁש ָּברוּך הוּא רוֹ צֶ ה
הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּאֶ ׁ ,
ְש ָרהּ ְ ,כמוֹ ָאב
ְלהוֹ ִכיחַ אוֹ ָתם ו ְּלהַ נְ ִהיגָם ְ ּב ֶד ֶר ְך י ָׁ
שאוֹ הֵ ב אֶ ת ְ ּבנוֹ  ,ו ִּמ ּתוֹ ְך ַאהֲבָ תוֹ אֵ לָ יו י ֵׁש ְ ּביָדוֹ
ֶׁ
ְ
ש ּלֹא י ְִסטֶ ה
ְש ָרהֶ ׁ ,
ש ְר ִביט ּ ָת ִמיד ְלהַ נְ ִהיגוֹ ְ ּב ֶד ֶרך י ָׁ
ַׁ
שר
ש ָּכתוּב )שם( ִ ּכי אֶ ת אֲ ׁ ֶ
ְלי ִָמין וְ ִל ְ ׂשמֹאל .זֶה ּו ׁ ֶ
ש ּלֹא
יֶאֱ הַ ב ה' יוֹ ִכיחַ ו ְּכ ָאב אֶ ת ּ ֵבן י ְִרצֶ ה .ו ִּמי ׁ ֶ
אוֹ הֵ ב אֶ ת הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא ,וְ שׂ וֹ נֵא אוֹ תוֹ  ,הוּא
ש ְר ִביט.
ְמסַ ּ ֵלק ִמ ּ ֶמ ּנ ּו ּתוֹ כָ חָ ה ,ו ְּמסַ ּ ֵלק ִמ ּ ֶמ ּנ ּו אֶ ת הַ ּ ׁ ַ

ְ יה ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר
ֵיה
ּ  ָסלִ יק ִמ ּנ,יה
ּ ֵ וְ ָסאנֵי ל,יך ה ּוא
ּ ֵָר ִחים ל
.יטא
ָ  ָסלִ יק ִמ ּנֵי ּה ׁ ַש ְר ִב,ּת ֹו ָכ ָחה
' ָּכתוּב )מלאכי א( ָאהַ ְב ִּתי אֶ ְתכֶ ם ָאמַ ר ה.43
ש ְר ִביט
ַ ׁ  ִמ ּתוֹ ְך ַאהֲבָ תוֹ י ֵׁש ְ ּביָדוֹ ּ ָת ִמיד.' ֹוְ גו
 ִמ ּ ׁשוּם ָּכ ְך ִס ּ ַל ְק ִּתי,ֵאתי
ִ  וְ אֶ ת ֵע ָׂשו ָׂשנ. ְֹלהַ נְ ִהיגו
ּ
 ְכ ֵדי, ִס ּ ַל ְק ִּתי ִמ ּ ֶמ ּנ ּו ּתוֹ כָ חָ ה,ש ְר ִביט
ַ ׁ ּ ִַמ ּ ֶמ ּנ ּו אֶ ת ה
 אֲ בָ ל, הוּא ִרחוּק נ ְַפ ִ ׁשי.ש ּלֹא אֶ ּ ֵתן לוֹ חֵ לֶ ק ִ ּבי
ֶׁ
ְ
ּ
ּ
 מוּסַ ר, ו ִּמ ׁשוּם ָכך. ָאהַ ְב ִּתי אֶ ְתכֶ ם וַדַּ אי- ַא ּ ֶתם
 מַ ה זֶּה. ֹה' ְ ּבנִ י ַאל ִּת ְמ ָאס וְ ַאל ּ ָתקֹץ ְ ּבתוֹ כַ ְח ּתו
שאוֹ ָתם
ֶ ׁ ,שבּ וֹ ֵרחַ ִמ ּתוֹ ְך קוֹ ִצים
ֶ ׁ וְ ַאל ּ ָתקֹץ? ְ ּכמוֹ ִמי
. ֹדִּ בּ ו ִּרים ְ ּכמוֹ קוֹ ִצים אֵ לָ יו ְ ּב ַע ְצמו

,' )מלאכי א( ָא ַה ְב ִּתי ֶא ְת ֶכם ָא ַמר יְ יָ' וְ ֹגו. ְ ּכ ִתיב.43
,יה ּ ָת ִדיר
ֵ יטא ִּב
ָ  ׁ ַש ְר ִב,יה
ּ יד
ּ ִֵמג ֹּו ְר ִחימ ּו ָתא ִ ּדיל
יקית
ִ ִ ְּבגִ ין ָּכ ְך ְסל,ֵאתי
ִ שנ
ּ ֵלְ ַד ְּב ָרא ל
ׂ ָ שו
ׂ ָ  וְ ֶאת ֵע.יה
 ְּבגִ ין ְ ּדלָ א,ֵיה ּת ֹו ַכ ְח ּ ָתא
ַ ִ ְסל,יטא
ָ ֵיה ׁ ַש ְר ִב
ּ יקת ִמ ּנ
ּ ִמ ּנ
 אֲ ָבל.יקא ְ ּד ַנ ְפ ׁ ָשאי ה ּוא
ָ  ְר ִח,יה ִּבי ח ּולָ ָקא
ּ ֵֶא ּ ֵתן ל
 מ ּו ַסר יְ יָ' ְּבנִ י, ּו ְבגִ ין ָּכ ְך. ָא ַה ְב ִּתי ֶא ְת ֶכם וַ ַּדאי,ַא ּת ּון
 לָ א.קוץ
ֹ  ַמאי וְ ַאל ּ ָת.תו ַכ ְח ּת ֹו
ֹ קוץ ְּב
ֹ ַאל ִּת ְמ ָאס וְ ַאל ּ ָת
ילין
ִּ  ְ ּד ִאי ּנ ּון ִמ, ְ ּכ ַמאן ְ ּד ָע ַרק ִמג ֹּו ּג ּו ִבין,יה
ּ ְּתק ּוצ ּון ּ ֵב
.יה
ּ יה ְּבגַ ְר ֵמ
ּ ְ ּכ ֹגו ִבין ְלגַ ּ ֵב

Proverbs 3:11,12
“ ְבּתוֹכ ְַחתּוֹ, ָתּקֹ ץ- ִתּ ְמאָ ס; וְאַ ל- ְבּ ִני אַ ל,”מוּסַ ר יְהוָה
“ ַ;כִּ י אֶ ת אֲ ֶשׁר יֶאֱ הַ ב יְהוָה יוֹכִ יח
בֵּ ן י ְִרצֶ ה- אֶ ת,”וּכְ אָ ב
“My son, do not reject the discipline of YHVH Or loathe His reproof,”
“For whom YHVH loves He reproves, Even as a father corrects the son in whom he
delights.”
The Hebrew word ‘ ’מוסרmeans ‘discipline’ and ‘moral’. It is also related to ‘’מוסרות
meaning ‘shackles’ and ‘’מסר, meaning ‘message’.
The suggestion that King Solomon gives us is to have strength in carrying our
correction process. Even if we feel the hardship in our lived we should know that the
process is like a process a loving father would do to his son in order to keep or direct
him on the right path.
The correction process is studied from the Torah and the Zohar is the best teacher of
it. Following the laws of the Torah are not easy but they lead us on the righteous path
to the Final Redemption and Immortality. The correction may come with limitations
and hardship like a ‘forced’ shackles but with a reason to keep us from making
mistakes.
The other level that supports our correction comes from messages. When we see, hear
or study something that can be applied positively in our lives then we should follow it.
The ‘shackles’ is the aspect of following the Torah laws that limit many aspects of our
lives. On the surface, it looks like we don’t have freedom but in many ways, it is the
ultimate freedom.
If two people walk into a huge and dangerous forest, one of them carries a guide that
teaches him how to find the right path out of the forest into a wonderful world. The
other person refuses to use the guide and chooses to walk freely on his own path.
The person with the guide would definitely be free while the other one if he doesn’t
follow the right path, would be lost forever.
Malachi 1:3
“ נַחֲ לָ תוֹ ְל ַתנּוֹת ִמ ְדבָּ ר- וְאֶ ת,הָ ָריו ְשׁמָ מָ ה-ֵאתי; וָאָ ִשׂים אֶ ת
ִ  ָשׂנ,ﬠֵ ָשׂו-”וְאֶ ת
“but I have hated Esau, and I have made his mountains a desolation and appointed
his inheritance for the jackals of the wilderness.””

The Zohar explains that Esau that represents those who are attached to the material
world, would ‘sell’ their spiritual benefits for a temporary delicious soup (Genesis
25:31). Esau was spared from the difficult process of correction and he inherited
nothing beyond the temporary pleasures of this world.
To reach the final destination of absolute freedom, we have a perfect guide, which is
the Torah and a perfect teacher of it, which is the Zohar.
We are now in the forest, which is the aspect of exile and to get out of it, we use the
Zohar as a guide. After all, Moses in the Zohar promised that by the merit of the Zohar
we will get out of exile with mercy.

ינויַּ .כ ָמה
ָ ּ .44תא חֲ זֵיְּ ,ב ׁ ַשעֲ ָתא ְ ּד ִא ְּת ַער צֶ ֶדק ְּב ִד ֹ
ש ָמאלָ אַּ ,כ ָמה
ִס ְט ֵרי ְט ִה ִיריןִ ,מ ְת ָע ִרין ִמ ִ
ימינָ א ּו ִמ ּ ְ ׂ
יטי
יטי ֶא ּ ׁ ָשאַ ׁ ,ש ְר ִב ֵ
הון ׁ ַש ְר ִב ֵ
יטין נָ ְפ ִקיןִ ,מ ְּנ ֹ
ׁ ַש ְר ִב ִ
הו ָבאֻ ּ ,כ ְּלה ּו נָ ְפ ִקין ּו ִמ ְת ָע ִרין
יטי ׁ ַשלְ ֹ
ּג ּו ְמ ִריןַ ׁ ,ש ְר ִב ֵ
חו ַתיְ יה ּו ְמ ָמנָ ן ָאחֳ ָרנִ ין,
ְּב ָעלְ ָמא ,וְ לָ ָקאן לִ ְבנֵי נָ ׁ ָשאְּ .ת ֹ
אטין
ארי ַט ְפ ִסיןְ ,מ ָמנָ ן ְ ּד ַא ְר ְּב ִעין ָח ֵסר ַחדָ ׁ .ש ִ
ָמ ֵ
נַח ִּתין ,לָ ָקאן וְ ַס ְּל ִקין ,וְ נ ְַטלִ ין ְר ׁש ּו ָתאַ ,עיְ ילִ ין )דף
וְ ְ

הו ָמא ַר ּ ָבאְ ,מ ַצ ְב ִעין ַט ְפ ֵסי,
קט''ו ע''א( ְּבנ ּו ְק ּ ָבא ִ ּד ְת ֹ
אטין
וְ ֹנו ָרא ְ ּד ָדלִ יק ִא ְת ַח ּ ָבר ְּבה ּוַ ,נ ְפ ֵקי ּג ּו ְמ ִרין וְ ׁ ָש ִ
יהון ִ ּד ְבנֵי נָ ׁ ָשא .וְ ַהיְ ינ ּו
נַח ִּתין ,וְ ִא ׁ ְש ְּת ָכח ּו לָ ֳק ְבלֵ ֹ
וְ ְ

יהון
אר ֹ
ִ ּד ְכ ִּתיב ,וְ י ַָס ְפ ִּתי לְ י ְַּס ָרה ֶא ְת ֶכם ֶא ּ ֵתן לְ ָמ ֵ
הון.
ְ ּד ִדינָ אּ ,ת ֹו ֶס ֶפת ַעל ִ ּדינָ א ִ ּדלְ ֹ
או ִסיף לְ ַק ּ ֵלל
ּ ְ .45כ ָמה ְד ַא ְּת ָא ֵמר) ,בראשית ח( ל ֹא ֹ
או ִסיף .ל ֹא
עוד ֶאת ָהאֲ ָד ָמה ּ ַבעֲ ב ּור ָה ָא ָדםַ .מאי ל ֹא ֹ
ֹ
ארי ִ ּדינָ א לְ ׁ ֵשי ָצ ָאה ָעלְ ָמאֶ ,א ּ ָלא
ֶא ּ ֵתן ּת ֹו ֶס ֶפת לְ ָמ ֵ
ּת ֹו ֶס ֶפת ְ ּכגַ וְ ונָ א ְ ּדי ִָכיל ָעלְ ָמא לְ ִמ ְס ּ ַבל .וְ ַעל ָּדא
וְ י ַָס ְפ ִּתיֶ ,א ּ ֵתן ּת ֹו ֶס ֶפת וַ ַּדאי.

ש ּ ִמ ְתעוֹ ֵרר צֶ ֶדק ְ ּב ִדינָיו,
 .44בּ ֹא ְראֵ הּ ְ ,ב ָׁש ָעה ׁ ֶ
ַּכ ּ ָמה ִצ ְד ֵדי רוּחוֹ ת ִמ ְתעוֹ ְר ִרים ִמיּ ִָמין ו ִּמ ּ ְשׂ מֹאל,
ש ְר ִביטֵ י אֵ ׁש,
יטים יוֹ ְצ ִאים ,מֵ הֶ ם ׁ ַ
ש ְר ִב ִ
ַּכ ּ ָמה ׁ ַ
ש ְלהֶ בֶ תֻ ּ ,כ ּ ָלם יוֹ ְצ ִאים
ש ְר ִביטֵ י ׁ ַ
ש ְר ִביטֵ י גֶחָ ִליםַ ׁ ,
ַׁ
ו ִּמ ְתעוֹ ְר ִרים ָּבעוֹ לָ ם וּמַ ְל ִקים ְ ּבנֵי ָא ָדםַ ּ .ת ְח ּ ֵתיהֶ ם
של ַא ְר ָּב ִעים
ְממֻ ִ ּנים אֲ חֵ ִריםַּ ,בעֲ לֵ י חַ ָּבלָ הְ ,ממֻ ִ ּנים ׁ ֶ
חָ סֵ ר ַאחַ תְ .מ ׁשוֹ ְט ִטים וְ יוֹ ְר ִדים ,מַ ְל ִקים וְ עוֹ ִלים
וְ נוֹ ְט ִלים ְר ׁשוּת ,נִ ְכנ ִָסים ְל ֶנ ֶקב ְּתהוֹ ם ַר ָּבה,
שדּ וֹ לֶ ֶקת ִמ ְתחַ ּ ֶב ֶרת ִע ּ ָמהֶ ם,
ְמצַ ְ ּב ִעים צוּרוֹ ת ,וְ אֵ ׁש ׁ ֶ
יוֹ ְצ ִאים הַ ּגֶחָ ִלים ו ְּמ ׁשוֹ ְט ִטים וְ יוֹ ְר ִדים ,וְ נִ ְמצָ ִאים
ש ָּכתוּב ,וְ יָסַ ְפ ִּתי ְלי ְ ַּס ָרה
ְ ּכ ֶנגֶד ְ ּבנֵי ָא ָדם .וְ הַ יְנ ּו מַ ה ּ ׁ ֶ
אֶ ְתכֶ ם .אֶ ּ ֵתן ְלבַ עֲ לֵ י הַ דִּ ין ּתוֹ סֶ פֶ ת ַעל הַ דִּ ין
ש ּ ָלהֶ ם.
ֶׁ

ש ּנֶאֱ מַ ר) ,בראשית ח( לֹא א ִֹסף ְל ַק ּ ֵלל
ּ ְ .45כמוֹ ׁ ֶ
עוֹ ד אֶ ת הָ אֲ ָד ָמה ַּבעֲ בוּר הָ ָא ָדם .מַ ה זֶּה לֹא א ִֹסף?
לֹא אֶ ּ ֵתן ּתוֹ סֶ פֶ ת ְלבַ עֲ לֵ י ִדין ְלהַ ְ ׁש ִמיד אֶ ת
שהָ עוֹ לָ ם יָכוֹ ל ִל ְסבּ ֹל.
הָ עוֹ לָ ם ,אֶ ּ ָלא ּתוֹ סֶ פֶ ת ְ ּכמוֹ ׁ ֶ
וְ ַעל זֶה וְ יָסַ ְפ ִּתי ,אֶ ּ ֵתן ּתוֹ סֶ פֶ ת וַדַּ אי.

Leviticus 26:18
ֹאתיכֶם‘
”ו ְִאם ﬠַ ד אֵ לֶּ ה ל ֹא ִת ְשׁ ְמעוּ ִלי ְויָסַ ְפ ִתּי ְלי ְַסּ ָרה אֶ ְתכֶם ֶשׁבַ ע ﬠַ ל חַ טּ ֵ
“’ If also after these things you do not obey Me, then I will punish you seven times more
”for your sins.
When people don’t follow the spiritual laws to be on the right path, negative forces of
judgments released in the world. These forces execute judgments/ ‘corrections’ on
people according to their ‘distance’ from the righteous path. The angels of the negative
side connect to the seven Sefirot of the Klipah to bring judgments to each person that
needs to be corrected.
Genesis 8:21
ַויּ ַָרח יְהוָה ,אֶ תֵ -ריחַ הַ ִנּיחֹ חַ ַ ,ויּ ֹאמֶ ר יְהוָה אֶ לִ -לבּוֹ ל ֹא-א ִֹסף ְל ַקלֵּ ל עוֹד אֶ ת-הָ אֲ ָדמָ ה בַּ ﬠֲבוּר הָ אָ ָדם ,כִּ י יֵצֶ ר לֵ ב הָ אָ ָדם “
יתי
”ַ .רע ִמ ְנּﬠ ָֻריו; ְול ֹא-א ִֹסף עוֹד ְלהַ כּוֹת אֶ ת-כָּל-חַ י ,כַּאֲ ֶשׁר ﬠָ ִשׂ ִ

“YHVH smelled the soothing aroma; and YHVH said to Himself, “I will never again curse
the ground on account of man, for the intent of man’s heart is evil from his youth; and
I will never again destroy every living thing, as I have done”
After the big cleansing of the Flood, God promises to never do bring the same harsh
judgment on the entire world. God will not let us get to the point where there’ll be a
need for global cleansing.
When we were in Egypt we came close to the 50th gate of impurity and before the world
collapses into complete negativity, God took us out of Egypt and broke their hold on
the material world. Then God gave us the Torah as a system to follow in order to have
protection from all negativity and as a guide to earning merits in this world and for the
world to come.
From examining what happened in the world we see signs that we are in the war of
Gog Umagog. This war about the soul of the people. It’s a war that confuses us and we
can tell who is the true and righteous leader of the nation. It’s true for almost all
countries in the world.
The term ‘fake news’ is spread all over the world to indicate lies and deceit presented
by leaders and major media outlets. The Pharaohs of the world try to take over and
control global resources. The world is now very close to collapsing into global chaos
and World War III.
Because God promised not to destroy the entire world, it doesn’t mean that we won’t
experience global chaos.
At the time of global confusion and uncertainty, we should look only in one direction
and that is the Torah and the Zohar. This is where the absolute truth exists and can
protect us from the forces of judgment that flood the world.
שבַ ע ַעל
ֶ ׁ  לָ ּ ָמה ּתוֹ סֶ פֶ ת? ְ ּכ ֵדי ְלי ּ ֵַסר אֶ ְתכֶ ם.46
שבַ ע? ַוה ֲֵרי הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא ִאם
ֶ ׁ .ֹאתיכֶ ם
ֵ חַ ּט
 אֵ ין הָ עוֹ לָ ם יָכוֹ ל ִל ְסבּ ֹל אֲ ִפ ּל ּו ֶרגַע, ֹש ּלו
ֶ ׁ גּוֹ בֶ ה אֶ ת
ש ָּכתוּב )תהלים קל( ִאם עֲ וֹ נוֹ ת ִּת ְ ׁש ָמר
ֶ ׁ  זֶה ּו,אֶ חָ ד
שבַ ע ַעל
ֶ ׁ  וְ ַא ּ ָתה ָאמַ ְר ּ ָת,י ָּה אֲ דֹנָי ִמי יַעֲ מֹד
!?ֹאתיכֶ ם
ֵ חַ ּט

 ְּבגִ ין לְ י ְַּס ָרה ֶא ְת ֶכם ׁ ֶש ַבע ַעל. ּת ֹו ֶס ֶפת אֲ ַמאי.46
ְ  וְ ָהא ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר, ׁ ֶש ַבע.יכם
יך ה ּוא ִאי ָ ּג ֵבי
ֶ ֹאת
ֵ ַח ּט
יה לָ א י ִָכיל ָעלְ ָמא לְ ִמ ְס ּ ַבל אֲ ִפילּ ּו ִרגְ ָעא
ּ ַָהה ּוא ִ ּדיל

 )תהלים קל( ִאם עֲ ֹו ֹנות, הֲ ָדא ה ּוא ִד ְכ ִתיב,חֲ ָדא
 וְ ַא ְּת ַא ָמ ְר ְּת ׁ ֶש ַבע ַעל,מוד
ֹ ֲמור י ָּה יְ יָ' ִמי יַע
ֹ ִּת ׁ ְש
.יכם
ֶ ֹאת
ֵ ַח ּט

Leviticus 26:18
“ֹאתיכֶם
ֵ חַ טּ- ֶשׁבַ ע ﬠַ ל, ְויָסַ ְפ ִתּי ְלי ְַסּ ָרה אֶ ְתכֶם: ִלי,אֵ לֶּ ה–ל ֹא ִת ְשׁ ְמעוּ-ﬠַ ד-”ו ְִאם
“If after these things you do not obey me, then I will punish you seven times more for
your sins”
If God were to punish/correct us according to our sins, the world wouldn’t be able to
stay in existence even for one moment.
Psalms 130:3
“” ִאם ﬠֲוֹנוֹת ִתּ ְשׁמָ ר יָהּ אֲ ֹדנָי ִמי ַי ֲﬠמֹד
God holds the judgments from execution to save the world from a complete collapse.
שבַ ע? אֶ ּ ָלא ה ֲֵרי
ֶ ׁ  אֶ ּ ָלא מַ ה ּ ַת ְלמוּד לוֹ מַ ר.47 ש ַבע
ֶ ׁ  ֶא ּ ָלא ָהא.לו ַמר ׁ ֶש ַבע
ֹ  ֶא ּ ָלא ַמה ּ ַתלְ מ ּוד.47
,שבַ ע
ֶ ׁ ש ִהיא
ֶ ׁ , ו ִּמי ִהיא? זוֹ ְ ׁש ִמ ּ ָטה,שבַ ע ְ ּכנֶגְ דְּ כֶ ם
ֶ ׁ ,ש ַבע
ֶ ׁ יהי
ִ  ְ ּד ִא,יטה
ָ ּ  ָ ּדא ׁ ְש ִמ.יהי
ִ  ּו ַמאי ִא.לָ ֳק ְבלַ יְ יכ ּו
ש ּנֶאֱ מַ ר )דברים טז( ִמ ֵּקץ
ֶ ׁ ֹ ְ ּכמו,שבַ ע
ֶ ׁ ש ִ ּנ ְק ֵראת
ֶׁ
 )דברים טו( ִמ ֵ ּקץ, ְ ּכ ָמה ְד ַא ְּת ָא ֵמר,ְ ּד ִא ְק ֵרי ׁ ֶש ַבע
שבַ ע ַעל
ֶ ׁ  וְ ַעל זֶה.שה ְ ׁש ִמ ּ ָטה
ֶׂ ֲשבַ ע ָׁשנִ ים ּ ַתע
ֶׁ

יטה .וְ ַעל ָּדא ׁ ֶש ַבע ַעל
שה ׁ ְש ִמ ּ ָ
ׁ ֶש ַבע ׁ ָשנִ ים ּ ַתעֲ ֶׂ
יכם ,וְ ִא ְק ֵרי ׁ ֶש ַבע ,וְ ִא ְק ֵרי ּ ַבת ׁ ֶש ַבעַ .מה ּ ֵבין
ֹאת ֶ
ַח ּט ֵ
חו ָד ָהא ,לְ ֶמ ְע ּ ַבד ׁ ְש ִמ ּ ָטה,
ַהאי לְ ַהאיֶ .א ּ ָלא ׁ ֶש ַבע ִּבלְ ֹ
ּולְ ֶמ ְע ּ ַבד ִ ּדינִ ין ,לְ ַא ּ ָפ ָקא ֵחיר ּו ְ ּדכ ּ ָֹלא ּ ָבהַ ּ .בת ׁ ֶש ַבע
ִא ְק ֵריּ ְ ,ד ִא ְת ַח ּ ָבר ְּב ַא ְח ָרא ַּכחֲ ָדא ,לְ ַאנְ ָה ָרא ,לְ ִמ ׁ ְשלַ ט

או ָד ָעא ַמלְ כ ּו ָתא ְּב ַא ְר ָעא ּו ְבכ ּ ָֹלאַ ּ ,בת
ְּב ַמלְ כ ּו ָתא ,לְ ֹ

ׁ ֶש ַבע ִא ְק ֵריּ ְ .כ ִתיב) ,בראשית כו( ַעל ּ ֵכן ׁ ֵשם ָה ִעיר

שבַ ע.
שבַ ע ,וְ נִ ְק ֵראת ַּבת ׁ ֶ
ֹאתיכֶ ם ,וְ נִ ְק ֵראת ׁ ֶ
חַ ּט ֵ
שבַ ע ְלבַ דָּ ּה ,לַ עֲ שׂ וֹ ת
מַ ה ּ ֵבין זֶה לָ זֶה? אֶ ּ ָלא ׁ ֶ
שהַ כּ ֹל
ְ ׁש ִמ ּ ָטה וְ לַ עֲ שׂ וֹ ת דִּ ינִ יםְ ,להוֹ ִציא חֵ רוּתֶ ׁ ,
ש ִה ְתחַ ְ ּב ָרה ִעם ַאחֵ ר
שבַ עֶ ׁ ,
ָּב ּה .נִ ְק ֵראת ַּבת ׁ ֶ
יע
ְ ּכאֶ חָ דְ ,להָ ִאירִ ,ל ְ ׁשלֹט ַּב ּ ַמ ְלכוּתְ ,להוֹ ִד ַ
שבַ ע נִ ְק ֵראתָּ .כתוּב,
הַ ּ ַמ ְלכוּת ָּב ָא ֶרץ וּבַ כּ ֹלַּ ,בת ׁ ֶ
שבַ ע ַעד הַ יּוֹ ם הַ זֶּהּ ְ .באֵ ר
שם הָ ִעיר ְ ּבאֵ ר ׁ ֶ
ַעל ּ ֵכן ׁ ֵ
של י ְִצחָ ק ִהיא ,וְ הַ כּ ֹל הוּא דָּ בָ ר אֶ חָ ד.
שבַ עּ ְ ,באֵ רוֹ ׁ ֶ
ֶׁ

ְּב ֵאר ׁ ֶש ַבע ַעד ַהי ֹּום ַה ּזֶהְּ .ב ֵאר ׁ ֶש ַבעְּ ,ב ֵא ָרה ְ ּדיִ ְצ ָחק
ה ּוא ,וְ כ ּ ָֹלא ַחד ִמ ּ ָלה ה ּוא.
‘then I will punish you seven times more for your sins’. Seven is the aspect of the
process of the seven Sefirot. When we reach the seventh that is Malchut, there is a
’’, the sabbatical year. The Hebrew word means ‘to omitשמיטה‘ state of rest that is called
and ‘to let loose’.
‘seven times’ is the aspect of judgments that can be freed on the seventh, the sabbatical
year.
Deuteronomy 15:1
ֲשׂה ְשׁ ִמטָּ ה“
”.מ ֵקּץ ֶשׁבַ ע ָשׁ ִנים ַתּﬠ ֶ
ִ
”“At the end of every seven years you shall grant a remission of debts.
In the seventh year like on Shabbat we have the Light of Binah available for us and we
can rest from work. We forgive unpaid debts and follow other spiritual laws that
connect to the freedom aspect of this year.
שבַ ע
ִ .48ר ִּבי ַא ּ ָבא ָא ַמר) ,ויקרא כ''ו( וְ יִ ּ ַס ְר ִּתי ֶא ְת ֶכם ַאף ַ .48ר ִ ּבי ַא ָּבא ָאמַ ר ,וְ י ִַּס ְר ִּתי אֶ ְתכֶ ם ַאף אֲ נִ י ׁ ֶ
ֹאתיכֶ ם .וְ י ִַּס ְר ִּתי אֶ ְתכֶ םַ ,על י ְֵדי ְממֻ ִ ּנים
יכם .וְ יִ ּ ַס ְר ִּתי ֶא ְת ֶכםַ ,על יְ ָדא ַעל חַ ּט ֵ
ֹאת ֶ
ָאנִ י ׁ ֶש ַבע ַעל ַח ּט ֵ
ש ּ ֵבאֲ רוּהָ ַ .אף אֲ נִ י ,ה ֲֵרינִ י ִמ ְתעוֹ ֵרר
אֲ חֵ ִריםּ ְ ,כמוֹ ׁ ֶ
ִ ּד ְמ ָמנָ ן ָאחֳ ָרנִ יןּ ְ ,כ ָמה ְ ּדא ּו ְקמ ּו ָהַ .אף ָאנִ יָ ,הא אֲ נָ א
שבַ ע ְל ִה ְתעוֹ ֵרר עֲ לֵ יכֶ ם.
ְ ּכנֶגְ דְּ כֶ םַ ,וה ֲֵרי ׁ ֶ

ִא ְּת ַער לָ ֳק ְבלַ יְ יכ ּוָ .הא ׁ ֶש ַבע ,לְ ִא ְּת ָע ָרא ָעלַ יְ יכ ּו.

Leviticus 26:28
ֹאתיכֶם“
”וְהָ לַ כְ ִתּי ﬠִ מָּ כֶם ,בַּ חֲ מַ תֶ -ק ִרי; ְויִסַּ ְר ִתּי אֶ ְתכֶם אַ ף-אָ ִניֶ ,שׁבַ ע ﬠַ ל-חַ טּ ֵ
“then I will act with wrathful hostility against you, and I, even I, will punish you, seven
”over your sins.
‘I will punish you..’. Rabbi Aba explains that the punishment would come by ministers
or other nations.
‘Even I’ is Zeir Anpin and ‘seven’ is Malchut that together they will rise to save the
Israelites and take them out of exile.

ָ ּ .49תא חֲ זֵיְ ,ר ִחימ ּו ָתא ִע ּ ָל ָאה ְ ּדק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך ה ּוא
ידאי ,וַ הֲ וָ ה ָח ֵטי
יה ּ ַבר יְ ִח ָ
ש ָר ֵאל ,לְ ַמלְ ָּכא ְ ּדהֲ וָ ה לֵ ּ
ְּביִ ְ ׂ
ַק ּ ֵמי ַמלְ ָּכאֹ ,יו ָמא ַחד ָס ַרח ַק ּ ֵמי ַמלְ ָּכאָ ,א ַמר ַמלְ ָּכא,
ָּכל ָהנֵי ֹיו ִמין ַאלְ ֵקינָ א לָ ְך ,וְ לָ א ַק ִּבלְ ְּתִ .מ ָּכאן וְ ֵאילָ ְך
ָח ֵמי ַמאי ַא ְע ִּביד לָ ְךִ ,אי ַא ּ ָת ִר ְ
יך לָ ְך ִמן ַא ְר ָעא ,וְ ַא ּ ִפיק

של הַ ָּקדוֹ ׁש
 .49בּ ֹא ְראֵ ה אֶ ת הָ ַאהֲבָ ה הָ ֶע ְליוֹ נָה ׁ ֶ
שהָ יָה לוֹ ּ ֵבן י ְִח ִידי,
ִש ָראֵ לְ .למֶ לֶ ְך ׁ ֶ
ָּברו ְּך הוּא ְלי ְ ׂ
וְ הָ יָה חוֹ טֵ א ִל ְפנֵי הַ ּ ֶמלֶ ְך .יוֹ ם אֶ חָ ד סָ ַרח ִל ְפנֵי
יתי
הַ ּ ֶמלֶ ְךָ ,אמַ ר הַ ּ ֶמלֶ ְךָּ :כל הַ יּ ִָמים הַ ּ ָלל ּו ִה ְל ֵק ִ
שה
אוֹ ְת ָך וְ לֹא ִק ַּב ְל ּ ָתִ .מ ָּכאן וְ אֵ ילָ ְך ְראֵ ה ָמה אֶ עֱ ֶׂ
ְל ָך; ִאם אֲ ָג ֵר ׁש אוֹ ְת ָך ִמן הָ ָא ֶרץ וְ אוֹ ִציא אוֹ ְת ָך ִמן

הַ ּ ַמ ְלכוּת ,אוּלַ י יָקוּמ ּו ָעלֶ ָ
יך ֻ ּד ּ ֵבי הַ שּׂ ָ ֶדה ,אוֹ זְאֵ בֵ י
או
לָ ְך ִמ ּ ַמלְ כ ּו ָתאּ ִ ,דילְ ָמא יְ ק ּומ ּון עֲ לָ ְך ּד ּו ּ ֵבי ַח ְקלָ אֹ ,
ָ
הַ שּׂ ָ ֶדה ,אוֹ ִל ְס ִטים ,וְ יַעֲ ִביר ּו אוֹ ְתך ִמן הָ עוֹ לָ םָ .מה
או לִ ְס ִטין ,וְ י ַַע ְבר ּון לָ ְך ֵמ ָעלְ ָמאַ .מה
זְ ֵא ֵבי ַח ְקלָ אֹ ,
שה? אֶ ּ ָלא אֲ נִ י וְ ַא ּ ָתה נֵצֵ א ִמן הָ ָא ֶרץ.
אֶ עֱ ֶׂ

ַא ְע ִּבידֶ .א ּ ָלא אֲ נָ א וְ ַאנְ ְּת נֵיפ ּוק ֵמ ַא ְר ָעא.

The supreme love of the Holy One Blessed be He to the children of Israel can be
explained as a king that has a sinful child. The king said; ‘I tried to punish you and
you didn’t change your ways if I send you out of the kingdom you may get hurt by the
wild and evil. From now on you and I will go out of the kingdom’.
The Israelites were close to YHVH and enjoyed protection and miracles. The lack of
appreciation and going against the laws of the kingdom brought the state of exile on
them. In this state, they are far from the Light and suffer the consequences but at the
same time, they have the protection and support of YHVH in a concealed way.

ַּ .50כ ְך ַאף ָאנִ י ,אֲ נָ א וְ ַאנְ ְּת נִ יפ ּוק ֵמ ַא ְר ָעא )אף אנא
ואנת נהך בגלותא וניפוק כחדא(ַּ .כ ְך ָא ַמר ק ּו ְד ׁ ָשא

ְּב ִר ְ
ש ָר ֵאל ַמה ַא ְע ִּביד לְ כ ּוָ ,הא ַאלְ ֵקינָ א
יך ה ּוא ,יִ ְ ׂ
יתינָ א ָעלַ יְ יכ ּו
לְ כ ּו ,וְ לָ א ַא ְר ִ ּכית ּו א ּו ְדנַיְ יכ ּוָ ,הא ַאיְ ֵ
כון ,וְ לָ א
ארי ַט ְפ ִסין ,לְ ַאלְ ָק ָאה לְ ֹ
יסיןָ ,מ ֵ
ארי ְּת ִר ִ
ָמ ֵ
כוןָּ ,ד ִחילְ נָ א
חו ְד ֹ
ׁ ְש ַמ ְע ּת ּוןִ .אי ַא ּ ִפיק לְ כ ּו ֵמ ַא ְר ָעא לְ ֹ
ָעלַ יְ יכ ּו ִמ ַּכ ּ ָמה ּד ּו ִּביןִ ,מ ַּכ ּ ָמה זְ ֵא ִביןּ ִ ,דיק ּומ ּון ָעלַ יְ יכ ּו,

וְ י ַַע ְבר ּון לְ כ ּו ֵמ ָעלְ ָמא .אֲ ָבל ַמה ַא ְע ִּביד לְ כ ּוןֶ ,א ּ ָלא
אֲ נָ א וְ ַא ּת ּון נֵפ ּוק ֵמ ַא ְר ָעאּ ,ונְ ַה ְך ְּבגָ ל ּו ָתא.

ָּ .50כ ְך ַאף אֲ נִ י ,אֲ נִ י וְ ַא ּ ָתה נֵצֵ א ִמן הָ ָא ֶרץ ]אַ ף
אֲ ִני וְאַ ָתּה נֵלֵ � בַּ גָּלוּת ְונֵצֵ א יַחַ ד[ָּ .כ ְך ָאמַ ר הַ ָּקדוֹ ׁש
שה לָ כֶ ם? ה ֲֵרי
ִש ָראֵ לָ ,מה אֶ עֱ ֶׂ
ָּברו ְּך הוּא :י ְ ׂ
יתי אֶ ְתכֶ ם וְ לֹא ִה ְר ַּכנְ ּ ֶתם ָא ְזנֵיכֶ ם .ה ֲֵרי
ִה ְל ֵק ִ
אתי עֲ לֵ יהֶ ם ַּבעֲ לֵ י ָמגִ ִ ּניםַּ ,בעֲ לֵ י חַ ָּבלָ ה,
הֵ בֵ ִ
ְלהַ ְלקוֹ ת אֶ ְתכֶ ם ,וְ לֹא ְ ׁשמַ ְע ּ ֶתםִ .אם אוֹ ִציא
אֶ ְתכֶ ם ִמן הָ ָא ֶרץ ְלבַ דְּ כֶ ם ,אֲ נִ י ּפוֹ חֵ ד עֲ לֵ יכֶ ם
שיָּקוּמ ּו עֲ לֵ יכֶ ם
ִמ ַּכ ּ ָמה ֻד ִ ּביםִ ,מ ַּכ ּ ָמה זְאֵ ִבים ׁ ֶ
שה לָ כֶ ם?
וְ יַעֲ ִביר ּו אֶ ְתכֶ ם ִמן הָ עוֹ לָ ם .אֲ בָ ל ָמה אֶ עֱ ֶׂ
אֶ ּ ָלא אֲ נִ י וְ ַא ּ ֶתם נֵצֵ א ִמן הָ ָא ֶרץ וְ נֵלֵ ְך לַ ּגָלוּת.

God brought wars and harsh judgments on the Israelites but they didn’t return to him
and follow the laws. ‘seven over your sins’ is the aspect of the Shechina in Malchut
that protects them while they are in exile.

 .51הֲ ָדא ה ּוא ִד ְכ ִתיב וְ יִ ּ ַס ְר ִּתי ֶא ְת ֶכם לְ ֵמ ַה ְך
כון.
כוןַ ,אף ָאנִ י ִע ְּמ ֹ
ימר ּון ְ ּד ֶא ׁ ְש ּב ֹוק לְ ֹ
ְּבגָ ל ּו ָתא .וְ ִאי ּ ֵת ְ
כון,
יכםָּ ,דא ׁ ֶש ַבע ְ ּדיִ ְת ּ ָת ָר ְך ִע ְּמ ֹ
ֹאת ֶ
ׁ ֶש ַבע ַעל ַח ּט ֵ

יכם .הֲ ָדא ה ּוא ִד ְכ ִתיב) ,ישעיה
ֹאת ֶ
וַ אֲ ַמאיַ .על ַח ּט ֵ
ש ְּל ָחה ִא ְּמ ֶכםָ .א ַמר ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך
יכם ׁ ֻ
נ( ּו ְב ִפ ׁ ְש ֵע ֶ
ה ּואַ ,א ּת ּון ְ ּג ַר ְמ ּת ּוןַּ ,דאֲ נָ א וְ ַא ּת ּון לָ א נֵיד ּור )ס''א
בארעא( ְּב ָע ְל ָמא )נ''א נטרוד )ס''א מארעא( מעלמא(.

כוןָ ,הא ִא ְת ַח ֵרב
יכלָ ה ִע ְּמ ֹ
יתא ַנ ְפ ַקת ֵמ ֵה ָ
רונִ ָ
ָהא ַמ ְט ֹ
כון ִא ְת ָח ַרבּ ְ .ד ָהא לְ ַמלְ ָּכא
יכלָ א ִ ּדילִ י וְ ִדלְ ֹ
ּכ ּ ָֹלאֵ ,ה ָ
יכלָ אֶ ,א ּ ָלא ַּכד ִאיה ּו ָעיֵיל ִעם
לָ א ִא ְתחֲ זֵי ֵה ָ
יתא .וְ ֶח ְדוָ ה ְ ּד ַמלְ ָּכא לָ א ִא ׁ ְש ְּת ַכחֶ .א ּ ָלא
רונִ ָ
ַמ ְט ֹ
יתא ,וְ ִא ׁ ְש ְּת ַכח
רונִ ָ
יכלָ א ְ ּד ַמ ְט ֹ
ְּב ׁ ַשעֲ ָתא ְ ּד ָעאל ְּב ֵה ָ
יכלָ אַ ,ח ָּדאן ּ ֻכ ְּלה ּו ַּכחֲ ָדאַ .ה ׁ ְש ּ ָתא
ְּב ָר ָהא ִע ּ ָמ ּה ְּב ֵה ָ

ש ָּכתוּב וְ י ִַּס ְר ִּתי אֶ ְתכֶ ם ,לָ לֶ כֶ ת ַּב ּגָלוּת.
 .51זֶה ּו ׁ ֶ
שאֶ עֱ זֹב אֶ ְתכֶ ם ַ -אף אֲ נִ י ִע ּ ָמכֶ ם.
ֹאמר ּו ׁ ֶ
וְ ִאם ּת ְ
ש ִּת ְת ָ ּג ֵר ׁש ִע ּ ָמכֶ ם.
שבַ ע ׁ ֶ
ֹאתיכֶ ם  -זוֹ ׁ ֶ
שבַ ע ַעל חַ ּט ֵ
ֶׁ
ש ָּכתוּב )ישעיה
ֹאתיכֶ ם .זֶה ּו ׁ ֶ
וְ לָ ּ ָמה? ַעל חַ ּט ֵ
ש ְּלחָ ה ִא ּ ְמכֶ םָ .אמַ ר הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברוּךְ
נ( ו ְּב ִפ ְ ׁש ֵעיכֶ ם ׁ ֻ
שאֲ נִ י וְ ַא ּ ֶתם לֹא
ֶׁ
ַא ּ ֶתם ְ ּג ַר ְמ ּ ֶתם
הוּא:
נָדוּר )בָּ אָ ֶרץ( ָּבעוֹ לָ ם )נְגֹ ַרשׁ )מֵ הָ אָ ֶרץ( מֵ הָ עוֹלָ ם(,
ה ֲֵרי הַ ְ ּג ִב ָירה י ְָצ ָאה מֵ הֵ יכָ לָ ּה ִע ּ ָמכֶ ם .ה ֲֵרי הַ כּ ֹל
שה ֲֵרי ְלמֶ לֶ ְך
ש ּ ָלכֶ ם ֶנח ֱַרבֶ ׁ .
ש ִּלי וְ ׁ ֶ
ֶנח ֱַרב ,הַ הֵ יכָ ל ׁ ֶ
שהוּא נִ ְכנָס ִעם הַ ְ ּג ִב ָירה.
לֹא ָראוּי הֵ יכָ ל אֶ ּ ָלא ְ ּכ ׁ ֶ
וְ ִ ׂש ְמחַ ת הַ ּ ֶמלֶ ְך אֵ ינ ָּה נִ ְמצֵ את .אֶ ּ ָלא ְ ּב ָׁש ָעה
ש ִ ּנ ְכנָס ְלהֵ יכַ ל הַ ְ ּג ִב ָירה ,וְ נִ ְמצָ א ְבנ ָּה ִע ּ ָמ ּה ַּבהֵ יכָ ל,
ֶׁ
שאֵ ין נִ ְמצָ ִאים הַ ּ ֵבן ִעם
ּ ֻכ ּ ָלם ְ ׂשמֵ ִחים ְ ּכאֶ חָ דַ .ע ְכ ָׁשו ׁ ֶ
הַ ְ ּג ִב ָירה ,ה ֲֵרי הַ הֵ יכָ ל חָ ֵרב מֵ הַ כּ ֹל .אֶ ּ ָלא אֲ נִ י ָמה
שה? ַאף אֲ נִ י ִע ּ ָמכֶ ם .וְ ַע ְכ ָׁשוַ ,אף ַעל ּגַב
אֶ עֱ ֶׂ

 הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא נִ ְמצָ א,ִש ָראֵ ל הֵ ם ַּב ָ ּגלוּת
ׂ ְ ּשי
ֶׁ
ִש ָראֵ ל ִמן
ׂ ְ שר י ְֵצא ּו י
ֶ ׁ ֲש ַּכא
ֶ ׁ .ִע ּ ָמהֶ ם וְ לֹא עוֹ זֵב אוֹ ָתם
, הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא י ָׁשוּב ִע ּ ָמם,הַ ָ ּגלוּת
ָ ֶש ָּכתוּב )דברים ל( וְ ָׁשב ה' אֱ לֹה
' וְ ָׁשב ה,יך
ֶׁ
ָ
. ַוה ֲֵרי נִ ְת ָּבאֵ ר,אֱ לֹהֶ יך וַדַּ אי

יבא
ָ יכלָ א חֲ ֵר
ָ  ָהא ֵה,רונִ י ָתא
ֹ ְ ּדלָ א ִא ׁ ְש ְּת ָכח ּו ְּב ָרא ּו ַמ ְט
.כון
ֹ  ַאף אֲ נָ א ִע ְּמ. ֶא ּ ָלא אֲ נָ א ַמה ַא ְע ִּביד.ִמ ּכ ּ ָֹלא
 ק ּו ְד ׁ ָשא,ש ָר ֵאל ִאינְ ה ּו ְּבגָ ל ּו ָתא
ׂ ְ ִוְ ַה ׁ ְש ּ ָתא ַאף ַעל ַּגב ְ ּדי
ְ ְּב ִר
 ְ ּד ַכד,לון
ֹ  וְ לָ א ׁ ָש ִביק,הון
ֹ יך ה ּוא ִא ׁ ְש ְּת ַכח ִע ְּמ
ְ  ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר,ש ָר ֵאל ִמן ָ ּגל ּו ָתא
 יְ ת ּוב,יך ה ּוא
ׂ ְ ִ י,יִ ְפק ּון
ָ  )דברים ל( וְ ׁ ָשב יְ יָ' אֱ ל ֶֹה, ִ ּד ְכ ִּתיב.הון
'ָ וְ ׁ ָשב יְ י,יך
ֹ ִע ְּמ
ָ אֱ ל ֶֹה
. וְ ָהא ִא ְּת ַמר.יך וַ ַּדאי

Isaiah 50:1
“ מָ כ ְַר ִתּי אֶ ְתכֶם לוֹ; הֵ ן בַּ ﬠֲוֹ נ ֵֹתיכֶם- אֲ ֶשׁר,נּוֹשׁי
ַ  אוֹ ִמי ִמ, ָ אֵ י זֶה סֵ פֶ ר כְּ ִריתוּת ִא ְמּכֶם אֲ ֶשׁר ִשׁלַּ ְח ִתּיה,כֹּה אָ מַ ר יְהוָה
וּב ִפ ְשׁﬠֵ יכֶם שֻׁ ְלּחָ ה ִא ְמּכֶם
ְ ,”נ ְִמכּ ְַר ֶתּם
“Thus says YHVH, “Where is the certificate of divorce By which I have sent your mother
away? Or to whom of My creditors did I sell you? Behold, you were sold for your
iniquities, And for your transgressions, your mother was sent away.”
Our mother is the Shechina and our protector. God, YHVH, the King, needed to make
a bill of divorce to separate himself from his Queen, the Shechina, so she can be her
children, the Israelites, in exile. The Holy Temple that was the palace for the King and
Queen to unify and support the kingdom, Malchut, was destroyed because of the
children’s transgressions.
Now even though the Israelites are in Exile God is with them and will reveal himself
when they come out of exile.
Deuteronomy 30:3
“ְשׁב ו ְִקבֶּ צְ � ִמכָּל הָ ﬠַ ִמּים אֲ ֶשׁר הֱ ִפיצְ � יְהוָה אֱ �הֶ י� ָשׁמָּ ה
ָ בוּת� ו ְִרחֲ מֶ � ו
ְ ְשׁב יְהוָה אֱ �הֶ י� אֶ ת ְשׁ
ָ ”ו
“then YHVH your God will restore you from captivity, and have compassion on you,
and will gather you again from all the nations where YHVH your God has scattered
you.”
Lesson:
God promised to return to us and redeem us. Many people try to interpret prophecies
and find the day Mashiach and God’s revelation would happen. This desire to know
the date indicates weak faith. We should return to the Torah and God before God
returns to us because this event would find many people not ready for him with a pure
and proper vessel for the great light of the Final Redemption.
Looking for the date of the revelation is like a person wishes to sleep until the light
comes and he will wake up. Each time he gets a message to wake up early and get
ready, he hits the ‘snooze’ button and goes back to sleep. Such people are most likely
to miss the great Revelation.
This event is not and cannot be found in the books or registered on our calendar. The
Zohar didn’t give us a date but a description of what would happen when the time
comes. Many great Kabbalists reveal some vague possible times for the coming of
Mashiach but so far none was understood properly or came to be.
World events lead us to the feeling that there is great potential for world chaos to erupt.
In such chaos, only Mashiach would be able to save us. I pray and hope that it’s not
too late for people to wake up and dedicate more time to study and follow the ways of
the Torah to have a pure and proper vessel.
It’s time to wake up for the light because when the negative side attacks with the full
force we need to have the certainty and protection of our mother.
Wake up now! Don’t snooze!

ִ .52ר ִּבי ִח ּיָיא וְ ִר ִּבי ֹיו ֵסי הֲ ֹוו ָאזְ לֵ י ְּב ָא ְר ָחאַ ,א ְע ָרע ּו
ְּב ַה ִהיא ְמ ַע ְר ּ ָתא ְּב ַח ְקלָ אָ .א ַמר ִר ִּבי ִח ּיָיא לְ ִר ִּבי ֹיו ֵסי,

ַהאי ִ ּד ְכ ִּתיב) ,דברים כח( ֵא ּ ֶלה ִ ּד ְב ֵרי ַה ְּב ִרית וְ ֹגו',
ִמ ְּל ַבד

ַה ְּב ִרית.

ַמאי

ִ ּד ְב ֵרי

ַה ְּב ִרית.

ִ ּד ְב ֵרי

יה ָהא
יהָ .א ַמר לֵ ּ
ְ ּגב ּו ָרה )ס''א האלה( ִמ ּ ָב ֵעי לֵ ּ
מו ׁ ֶשל
א ּו ְקמ ּו ָהַ ,ה ּ ָלל ּו ִמ ּ ִפי ַה ְ ּגב ּו ָרה ,וְ ַה ּ ָלל ּו ִמ ּ ִפי ַע ְצ ֹ
מ ׁ ֶֹשה ,וְ ָהא ִא ְּת ַמר.

ַ .52ר ִ ּבי ִחיָּיא וְ ַר ִ ּבי יוֹ סֵ י הָ י ּו הוֹ ְל ִכים ַּבדֶּ ֶר ְך,
נִ ְפ ְ ּג ׁש ּו ְ ּבאוֹ ָת ּה ְמ ָע ָרה ַּבשּׂ ָ ֶדהָ .אמַ ר ַר ִ ּבי ִחיָּיא
ש ָּכתוּב )שם כח( אֵ ּ ֶלה דִּ ְב ֵרי
ְל ַר ִ ּבי יוֹ סֵ י ,זֶה ׁ ֶ
הַ ְ ּב ִרית וְ גוֹ 'ִ ,מ ְּלבַ ד הַ ְ ּב ִרית .מַ ה זֶּה דִּ ְב ֵרי הַ ְ ּב ִרית?
דִּ ְב ֵרי גְ בו ָּרה )הָ אֵ לֶּ ה( הָ יָה צָ ִר ְ
יך ִל ְהיוֹ ת! ָאמַ ר לוֹ ,
ה ֲֵרי ּ ֵפ ְר ׁשוּהָ  ,הַ ּ ָלל ּו ִמ ּ ִפי הַ ְ ּגבו ָּרה ,וְ הַ ּ ָלל ּו ִמ ּ ִפי ַע ְצמוֹ
ֹשהַ ,וה ֲֵרי נִ ְת ָּבאֵ ר.
של מ ׁ ֶ
ֶׁ

The Torah is the words of the covenant
Deuteronomy 28:69
ֹשׁהִ ,לכְ רֹת אֶ תְ -בּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל– ְבּאֶ ֶרץ מוֹאָ בִ :מ ְלּבַ ד הַ ְבּ ִרית ,אֲ ֶשׁר-כּ ַָרת ִא ָתּם “
אֵ לֶּ ה ִד ְב ֵרי הַ ְבּ ִרית אֲ ֶשׁר-צִ וָּה יְהוָה אֶ ת-מ ֶ
”בּחֹ ֵרב
ְ
“These are the words of the covenant which the LORD commanded Moses to make with
the sons of Israel in the land of Moab, besides the covenant which He had made with
”them at Horeb.
Rabbi Chiya discusses the curses mentioned in the portion of Bechukotai in relation
to the covenant.
Leviticus 26:42
יתי אַ ְב ָרהָ ם ,אֶ זְ ֹכּר–וְהָ אָ ֶרץ אֶ זְ כֹּר“
יתי יִצְ חָ ק וְאַ ף אֶ תְ -בּ ִר ִ
יתי ַיﬠֲקוֹב; וְאַ ף אֶ תְ -בּ ִר ִ
” ְו ָזכ ְַר ִתּי ,אֶ תְ -בּ ִר ִ
“then I will remember My covenant with Jacob, and I will remember also My covenant
”with Isaac, and My covenant with Abraham as well, and I will remember the land.
He said that it should say ‘the words of the Gevurah’ that is the Left and aspect of
judgments. The curses in Leviticus were said from the aspect of Judgment and the
curses in Deuteronomy were said by Moses.

ָ ּ .53תא חֲ זֵיִ ,א ּ ֵלין וְ ִא ּ ֵלין ִ ּד ְב ֵרי ַה ְּב ִרית הֲ ֹוו) ,דף קט''ו
ע''ב( ְ ּד ַאף ַעל ַּגב ְ ּד ִמ ּ ִפי ַה ְ ּגב ּו ָרה הֲ ֹוו ִמ ִּליןִ .מלֵ י ְּב ִרית
יה ּ ַתלְ יָיןַ .טב ְ ּד ָא ֵתי ִמ ַצ ִ ּדיק.
הֲ ֹווּ ְ ,ד ָהא ַטב ּו ִב ׁ
יש ּ ֵב ּ

יש ְ ּד ָא ֵתי ִמן ִ ּדינָ אּ ִ .דינָ אֵ ,מאֲ ַתר ְ ּד ִדינָ א ,וְ ַהיְ ינ ּו
ִּב ׁ
צֶ ֶדק .וְ ַצ ִ ּדיק וְ צֶ ֶדק ְּב ִרית ִאי ּנ ּוןְּ ,ב ִרית ִא ְקר ּון .וְ ַעל
ָּדאִ ,מ ִּלין ִא ּ ֵליןִ ,מלֵ י ְּב ִרית ִאי ּנ ּון .וְ ָק ׁ ִשיר ְּב ִרית
כור
מורָ ,ק ׁ ִשיר ַּכחֲ ָדא .זָ ֹ
כור וְ ׁ ָש ֹ
ַּכחֲ ָדאּ .ו ְב ִ ּגינֵי ַּכ ְך זָ ֹ
מור ּ ַב ּ ַליְ לָ הָ .הא ְּב ִרית ַּכחֲ ָדאּ ,ו ְבגִ ין ַּכ ְך
ְּב ֹיוםָ ׁ ,ש ֹ
ְּב ִרית וַ ַּדאיּ ִ ,ד ְב ֵרי ַה ְּב ִרית נִ ינְ ה ּוּ .ו ְב ָכל אֲ ַתר ְּב ִרית

 .53בּ ֹא ְראֵ ה ,אֵ ּ ֶלה וְ אֵ ּ ֶלה הָ י ּו דִּ ְב ֵרי הַ ְ ּב ִרית.
שהַ דְּ בָ ִרים הָ י ּו ִמ ּ ִפי הַ ְ ּגבו ָּרה  -דִּ ְב ֵרי
ש ַאף ַעל ּגַב ׁ ֶ
ֶׁ
ש ָּבא
שה ֲֵרי טוֹ ב ו ָָרע ְּתל ּויִים בּ וֹ  .הַ ּטוֹ ב ׁ ֶ
ְב ִרית הָ יוֶּ ׁ ,
ש ָּבא ִמן הַ דִּ ין .הַ דִּ ין ִמ ּ ְמקוֹ ם הַ דִּ ין,
ִמ ַּצדִּ יק ,וְ הָ ָרע ׁ ֶ
וְ הַ יְנ ּו צֶ ֶדק .וְ צַ דִּ יק וְ צֶ ֶדק הֵ ם ְ ּב ִרית ,וְ נִ ְק ָר ִאים
שר
ְ ּב ִרית .וְ לָ כֵ ן ִמ ִּלים אֵ ּל ּו דִּ ְב ֵרי ְב ִרית הֵ ן ,וְ ֶק ׁ ֶ
הַ ְ ּב ִרית ְ ּכאֶ חָ ד .ו ִּמ ּ ׁשוּם ָּכ ְך זָכוֹ ר וְ ָׁשמוֹ ר ְק ׁשו ִּרים
ְ ּכאֶ חָ ד .זָכוֹ ר ַּביּוֹ םָׁ ,שמוֹ ר ַּב ּ ַליְלָ ה .ה ֲֵרי ְ ּב ִרית
ְ ּכאֶ חָ ד ,ו ִּמ ּ ׁשוּם ָּכ ְך ְ ּב ִרית וַדַּ אי ,דִּ ְב ֵרי הַ ְ ּב ִרית הֵ ם.
ו ְּבכָ ל ָמקוֹ ם הַ ְ ּב ִרית ִהיא ַּב ּ ָמקוֹ ם הַ זֶּה.

ּ ַבאֲ ַתר ָ ּדא ִאיה ּו.
They continue to say that both sets of curses are the words of the covenant. Even
though they express judgments, they include good and bad. The good comes from
Yessod that is the aspect of Tzadik, righteous. The bad comes from the place of
judgment, which is Malchut. The connection of Yessod and Malchut is called
‘covenant’. Yessod is Light and the aspect of the day. Malchut doesn’t have the light of
its own and is the aspect of the night. The connection between them described in
Genesis 1:5

�הים לָ אוֹר יוֹם וְלַ חֹ ֶשׁ� ָק ָרא לָ יְלָ ה ַוי ְִהי ﬠֶ ֶרב ַוי ְִהי ב ֶֹקר יוֹם אֶ חָ ד“
”וַיִּ ְק ָרא אֱ ִ
“God called the light day, and the darkness He called night. And there was evening
”and there was morning, one day.
For the reason that the connection between Zeir Anpin and Malchut is always through
Yessod, the Torah mentions the covenant.
ש ּ ָבת ָ .54אמַ ר ַר ִ ּבי ִחיָּיא ,וַדַּ אי ָּכ ְך זֶה ,ו ִּמ ּ ׁשוּם ָּכ ְך
ָ .54א ַמר ִר ִּבי ִח ּיָיא ,וַ ַּדאי ָה ִכי ה ּואּ ,ו ְבגִ ין ָּכ ְך ׁ ַ
ש ִהיא זָכוֹ ר וְ ָׁשמוֹ ר ,נִ ְק ֵראת ְ ּב ִרית,
ש ָּבתֶ ׁ ,
מורִ ,א ְק ֵרי ְּב ִריתּ ִ .ד ְכ ִּתיב) ,שמות ׁ ַ
כור וְ ׁ ָש ֹ
ְ ּד ִאיה ּו זָ ֹ
ִש ָראֵ ל אֶ ת
ש ָּכתוּב )שמות לח( וְ ָׁש ְמר ּו ְבנֵי י ְ ׂ
ֶׁ
ש ֹות ֶאת
ש ָר ֵאל ֶאת ַה ּ ׁ ַש ּ ָבת לַ עֲ ׂ
לא( וְ ׁ ָש ְמר ּו ְבנֵי יִ ְ ׂ
ש ָּבת ְלדֹר ָֹתם ְ ּב ִרית עוֹ לָ ם.
ש ָּבת לַ עֲ שׂ וֹ ת אֶ ת הַ ּ ׁ ַ
הַ ּ ׁ ַ
עולָ ם .וְ כֹ ּ ָלא ִמ ּ ָלה ַחד ,וַ אֲ ַתר
ַה ּ ׁ ַש ּ ָבת לְ דֹר ָֹתם ְּב ִרית ֹ
וְ הַ כּ ֹל דָּ בָ ר אֶ חָ ד ,וְ הַ ּ ָמקוֹ ם הַ זֶּה נִ ְק ָרא ְ ּב ִרית ְ ּבכָ ל
ָּדאִ ,א ְק ֵרי ְּב ִרית ְּב ָכל אֲ ַתר.
ָמקוֹ ם.
Rabbi Chiya explains that for the reason explained above, Shabbat is the connection
;of Yessod and Malchut as it says in Exodus 31:16
ְשׁ ְמרוּ ְבנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל אֶ ת הַ ַשּׁבָּ ת לַ ﬠֲשׂוֹת אֶ ת הַ ַשּׁבָּ ת ְל ֹדר ָֹתם ְבּ ִרית עוֹלָ ם“
”ו ָ
“’So the sons of Israel shall observe the sabbath, to celebrate the sabbath throughout
”’their generations as a perpetual covenant.
The Torah mentions ‘covenant’ everywhere Yessod and Malchut come together.
סוד .55 ,בּ ֹא ְראֵ הָּ ,כתוּב וְ נ ַָת ִּתי ָׁשלוֹ ם ָּב ָא ֶרץ ,הוּא
לום ּ ָב ָא ֶרץ ,ה ּוא יְ ֹ
ָ ּ .55תא חֲ זֵיּ ְ ,כ ִתיב וְ נָ ַת ִּתי ׁ ָש ֹ
שהוּא ְ ׁשלוֹ ם הָ ָא ֶרץׁ ְ ,שלוֹ ם הַ ַּביִתׁ ְ ,שלוֹ ם
יתאְ ׁ ,שלָ ָמא יְסוֹ דֶ ׁ ,
ְ ּד ִאיה ּו ׁ ְשלָ ָמא ְ ּד ַא ְר ָעאְ ׁ ,שלָ ָמא ְ ּד ֵב ָ
ּ
שבַ ע .מַ ה זֶּה
הָ עוֹ לָ ם .וְ י ִַס ְר ִּתי אֶ ְתכֶ ם ַאף אֲ נִ י ׁ ֶ
ְ ּד ָעלְ ָמא .וְ יִ ּ ַס ְר ִּתי ֶא ְת ֶכם ַאף ָאנִ י ׁ ֶש ַבעַ .מאי ז'ָּ .דא
שבַ ע? זֶה צֶ ֶדק .ה ֲֵרי וַדַּ אי הַ ְ ּב ִרית ,ו ִּמ ּ ׁשוּם ָּכךְ
ֶׁ
צֶ ֶדקָ .הא וַ ַּדאי ְּב ִריתּ ,ו ְבגִ ין ָּכ ְך ִ ּד ְב ֵרי ַה ְּב ִרית נִ ינְ הו.
ּ דִּ ְב ֵרי הַ ְ ּב ִרית הֵ ם.
Leviticus 26:6
וּשׁכ ְַב ֶתּם וְאֵ ין מַ חֲ ִריד ו ְִה ְשׁבַּ ִתּי חַ יָּה ָרﬠָ ה ִמן הָ אָ ֶרץ וְחֶ ֶרב ל ֹא ַת ֲﬠבֹר ְבּאַ ְרצְ כֶם“
”ְ .ונ ַָת ִתּי ָשׁלוֹם בָּ אָ ֶרץ ְ
“I shall also grant peace in the land, so that you may lie down with no one making you
tremble. I shall also eliminate harmful beasts from the land, and no sword will pass
”through your land.
‘Peace’ comes from Yessod. It represents peace in Malchut that is the aspect of the
home and in the world.
‘I will punish you, seven…’ (#48) is the suffering in Malchut that is the seventh. Yessod
and Malchut come together here and that is also the aspect of ‘covenant’.

ָ .56א ַמר ִר ִּבי ֹיו ֵסי ְ ּכ ִתיב) .ויקרא כ''ו( וְ ַאף ַּגם זֹאת
יהם וְ ֹגו' .וְ ַאף ַּגם זֹאת ,וְ ַאףּ ְ ,כ ָמה
אויְ ֵב ֶ
ִּב ְה ֹיו ָתם ְּב ֶא ֶרץ ֹ
ש ָר ֵאל,
ְד ַא ְּת ָא ֵמרַ ,אף ָאנִ יַּ .גם ,לְ ַר ּב ֹות ְ ּכנ ֶֶסת יִ ְ ׂ
לון לְ ָעלְ ִמיןִּ .ב ְה ֹיו ָתם
ְ ּד ִא ְק ֵרי זֹאתּ ְ ,דלָ א ׁ ַש ְב ַקת ֹ
יהםִּ ,ב ְה ֹיו ָתם ּכ ּ ָֹלא ַּכחֲ ָדא .ל ֹא ְמ ַא ְס ִּתים
אויְ ֵב ֶ
ְּב ֶא ֶרץ ֹ
יתי
וְ ל ֹא גְ ַעלְ ִּתים ְּבגִ ין ְ ּדלָ א ִא ְתחֲ ּ ָבר ְּבה ּו .לְ ָה ֵפר ְּב ִר ִ

יתי ּ ָפלִ יגּ ,ו ְבגִ ין
רוק לְ ה ּוָ ,הא ְּב ִר ִ
ִא ּ ָתםּ ְ ,ד ִאי לָ א ֶא ְפ ֹ
יתי ִא ּ ָתם.
ָּכ ְך לְ ָה ֵפר ְּב ִר ִ

ָ .56אמַ ר ַר ִ ּבי יוֹ סֵ יָּ ,כתוּב וְ ַאף ּגַם זֹאת ִ ּב ְהיוֹ ָתם
איְבֵ יהֶ ם וְ גוֹ ' .וְ ַאף ּגַם זֹאת ,וְ ַאף ּ ְ -כמוֹ
ְ ּבאֶ ֶרץ ֹ
ִש ָראֵ ל
ש ּנֶאֱ מַ ר ַאף ָאנִ יּ .גַם ְ -ל ַרבּ וֹ ת ְ ּכנֶסֶ ת י ְ ׂ
ֶׁ
ש ּלֹא עוֹ זֶבֶ ת אוֹ ָתם ְלעוֹ לָ ִמים.
ש ִ ּנ ְק ֵראת זֹאתֶ ׁ ,
ֶׁ
איְבֵ יהֶ ם ּ ִ -ב ְהיוֹ ָתם הַ כּ ֹל ְ ּכאֶ חָ ד.
ִ ּב ְהיוֹ ָתם ְ ּבאֶ ֶרץ ֹ
ש ּלֹא אֶ ְתחַ ּ ֵבר
לֹא ְמ ַא ְס ִּתים וְ לֹא גְ ַע ְל ִּתים ּ ְ -כ ֵדי ׁ ֶ
ש ִאם לֹא אֶ ְפדֶּ ה
יתי ִא ּ ָתם ֶ ׁ -
ִע ּ ָמםְ .להָ פֵ ר ְ ּב ִר ִ
ְ
יתי ִמ ְתחַ ּ ֶל ֶקת .ו ִּמ ּ ׁשוּם ָּכךְ ,להָ פֵ ר
אוֹ ָתם ,ה ֲֵרי ְ ּב ִר ִ
יתי ִא ּ ָתם.
ְ ּב ִר ִ
Leviticus 26:44

יתי ִא ָתּם כִּ י אֲ ִני יְהוָה אֱ �הֵ יהֶ ם“
ַ�תם ְלהָ פֵ ר ְבּ ִר ִ
יוֹתם ְבּאֶ ֶרץ ֹאיְבֵ יהֶ ם ל ֹא ְמאַ ְס ִתּים ְול ֹא גְ ﬠַ ְל ִתּים ְלכ ָ
”וְאַ ף גַּם ז ֹאת ִבּ ְה ָ
“’Yet in spite of this, when they are in the land of their enemies, I will not reject them,
nor will I so abhor them as to destroy them, breaking My covenant with them; for I am
”YHVH their God.
Rabbi Yosei quotes this verse and explains that we see here the connection of Zeir
Anpin and Malchut. Even when we are in exile, God won’t break the connection with
his people in order to keep the covenant with them. Severing the connection/covenant
between Zeir Anpin and Malchut means disconnecting the source of light from
Malchut, which means total destruction/death of Malchut, this world.

ָ .57א ַמר ִר ִּבי ִח ּיָיא ,אֲ נָ א ׁ ְש ַמ ְענָ א ִמ ּ ָלה ַח ְד ּ ָתא,
ְ ּד ָא ַמר ִר ִּבי ֶאלְ ָעזָ ר ל ֹא ְמ ַא ְס ִּתים וְ ל ֹא גְ ַעלְ ִּתים
יתים וְ לָ א הֲ ַרגְ ִּתים לְ ַכלּ ֹו ָתם ִמ ּ ָב ֵעי
לְ ַכלּ ָֹתם ,לָ א ִה ִ ּכ ִ
יהֶ .א ּ ָלא לָ א ְמ ַא ְס ִּתים וְ לָ א גְ ַעלְ ִּתיםַ ,מאן ְ ּד ָסאנֵי
לֵ ּ
יה ,וְ גַ עֲ לָ א ה ּוא ְּבגִ יע ּולָ א
לְ ָאחֳ ָרא ָמ ִאיס ה ּוא לָ ֳק ְבלֵ ּ
יה .אֲ ָבל ָה ָכא ,לָ א ְמ ַא ְס ִּתים וְ לָ א גְ ַעלְ ִּתיםַ .מאי
ַק ּ ֵמ ּ
ַט ְע ָמאְּ .בגִ ין ַּדחֲ ִביב ּו ָתא ְ ּד ַנ ְפ ׁ ָשאי ּ ֵבינַיְ יה ּוּ .ו ְבגִ ינָ ּה

יבין ַּג ּ ָבאי ,הֲ ָדא ה ּוא ִד ְכ ִתיב לְ ַכלּ ָֹתם.
ּ ֻכ ְּלה ּו חֲ ִב ִ
לְ ַכלּ ָֹתם ְ ּכ ִתיבָ ,ח ֵסר וָ י''וְּ ,בגִ ינָ ּה לָ א ְמ ַא ְס ִּתים וְ לָ א
ימ ָתא ְ ּד ַנ ְפ ׁ ָשאיְ ,ר ִחימ ּו ָתא
יהי ְר ִח ָ
גְ ַעלְ ִּתיםְּ ,בגִ ין ְ ּד ִא ִ

ָ .57אמַ ר ַר ִ ּבי ִחיָּיא ,אֲ נִ י ָׁשמַ ְע ִּתי ָדבָ ר חָ ָד ׁש,
ש ָאמַ ר ַר ִ ּבי אֶ ְל ָעזָר ,לֹא ְמ ַא ְס ִּתים וְ לֹא גְ ַע ְל ִּתים
ֶׁ
יתים וְ לֹא ה ֲַרגְ ִּתים ְלכַ ּל ָֹתם הָ יָה
ְלכַ ּל ָֹתם ,לֹא ִה ִ ּכ ִ
צָ ִר ְ
יך ִל ְהיוֹ ת! אֶ ּ ָלא לֹא ְמ ַא ְס ִּתים וְ לֹא גְ ַע ְל ִּתים -
ישה ּו ַאחֵ ר ,הוּא ָמאוּס ְ ּכנֶגְ דּ וֹ ,
ששּׂ וֹ נֵא ִמ ׁ ֶ
ִמי ׁ ֶ
וּמַ גְ ִעיל ְ ּבג ַֹעל ְלפָ נָיו .אֲ בָ ל ָּכאן ,לֹא ְמ ַא ְס ִּתים
שח ֲִביבוּת נ ְַפ ִ ׁשי
וְ לֹא גְ ַע ְל ִּתיםָ .מה הַ ּ ַט ַעם? ִמ ּ ׁשוּם ׁ ֶ
ש ָּכתוּב
יבים עֲ בו ִּרי .זֶה ּו ׁ ֶ
ּ ֵבינֵיהֶ ם ,ו ִּבגְ לָ לָ ּה ּ ֻכ ּ ָלם ח ֲִב ִ
ְלכַ ּל ָֹתםְ .לכַ ּל ָֹתם ָּכתוּב ,חָ סֵ ר וָי''וּ ִ ,בגְ לָ לָ ּה לֹא
ש ִהיא ַאהֲבַ ת
ְמ ַא ְס ִּתים וְ לֹא גְ ַע ְל ִּתיםִ ,מ ּ ׁשוּם ׁ ֶ
נ ְַפ ִ ׁשיַ ,אהֲבָ ִתי אֶ ְצלָ ּה.

ִ ּדילִ י ַּג ּ ָב ָהא.

Rabbi Chiya brings an explanation that he heard from Rabbi Elazar. The word ‘to
ַ�תם‘ destroy’ in the verse above spelled
’,לכ ָ
’. It gives the wordו‘ ְ missing the letter Vav,
another meaning that is ‘their Bride’, which is a reference to the Shechina.
The reason that God didn’t reject or abhor them is that they had his beloved bride, the
Shechina with them.
של
שאוֹ הֵ ב ִא ּ ָׁשה ,וְ הָ י ְָתה ָ ּג ָרה ְ ּב ׁשוּק ׁ ֶ
 .58לְ ּ ַבר נָ ׁש ְ ּד ָר ִחים ִא ְּת ָתא ,וַ הֲ וַ ות ַּדיְ ָירא ְּב ׁש ּו ָקא ְ .58ל ָא ָדם ׁ ֶ
ְ ּדב ּו ְר ָס ֵקיִ ,אי לָ א הֲ וַ ות ִהיא ּ ַת ּ ָמן ,לָ א ָעיֵיל ּ ָב ּה בּ ו ְּר ְס ִקיםִ ,אם ִהיא לֹא הָ י ְָתה ָׁשם ,לֹא הָ יָה נִ ְכנַס
ש ִהיא ָׁשם ,דּ וֹ מֶ ה ְב ֵעינָיו ְ ּכמוֹ
ְל ָׁשם ְלעוֹ לָ ִמיםֵ ּ .כיוָן ׁ ֶ
ינוי ְ ּכ ׁש ּו ָקא
לְ ָעלְ ִמיןֵּ .כיוָ ן ְ ּד ִהיא ּ ַת ּ ָמןּ ָ ,ד ֵמי ְּב ֵע ֹ
של עוֹ לָ מוֹ ת
ש ָּכל הָ ֵריחוֹ ת ׁ ֶ
של רוֹ ְכ ִליםֶ ׁ ,
ׁשוּק ׁ ֶ
יחין ְ ּד ָעלְ ִמין ָט ִבין ִא ׁ ְש ְּת ָכח ּו ּ ַת ּ ָמן.
רו ְכלֵ יּ ְ ,ד ָכל ֵר ִ
ְ ּד ֹ
טוֹ ִבים נִ ְמצָ ִאים ָׁשם.
It’s like a person who loves a woman living next to leather production shops that is
known to have a very bad smell. If she wasn’t there, he would never go into this place
but since she lives there, that place is like a perfume market with great pleasing scents.

יהם,
אויְ ֵב ֶ
 .59א ּוף ָה ָכא ,וְ ַאף ַּגם ּזֹאת ִּב ְה ֹיו ָתם ְּב ֶא ֶרץ ֹ
ְ ּד ִאיה ּו ׁש ּו ָקא ְ ּדב ּו ְר ָס ֵקי ,ל ֹא ְמ ַא ְס ִּתים וְ ל ֹא גְ ַעלְ ִּתים.
ימנָ א לָ ּה,
וַ אֲ ַמאי .לְ ַכלּ ָֹתםְּ .בגִ ין ַּכ ּ ָל ָתםַּ ,דאֲ נָ א ְר ִח ְ
ימ ָתא ְ ּד ַנ ְפ ׁ ָשאיּ ְ ,ד ׁ ַש ְריָא ּ ַת ּ ָמן ,וְ ָד ִמי ָעלַ י
יהי ְר ִח ָ
ְ ּד ִא ִ
יחין ָט ָבאן ְ ּד ָעלְ ָמאְּ ,בגִ ין ַה ִהיא ָּכ ּ ָלה
ְ ּכ ָכל ֵר ִ

ַ .59אף ָּכאן ,וְ ַאף ּגַם זֹאת ִ ּב ְהיוֹ ָתם ְ ּבאֶ ֶרץ
של בּ ו ְּר ְס ִקים ,לֹא ְמ ַא ְס ִּתים
שהוּא ׁשוּק ׁ ֶ
אוֹ יְבֵ יהֶ םֶ ׁ ,
ּ
ּ
ּ
וְ לֹא גְ ַע ְל ִּתים ,וְ לָ ּ ָמה? ְלכַ ל ָֹתםּ ִ .ב ְ ׁש ִביל ַכ ָל ָתם,
ש ּ ׁשוֹ ָרה
ש ִהיא אֲ הוּבַ ת נ ְַפ ִ ׁשיֶ ׁ ,
שאֲ נִ י אוֹ הֵ ב אוֹ ָת ּהֶ ׁ ,
ֶׁ
של
ָׁשם ,וְ דוֹ מֶ ה ָעלַ י ְ ּכמוֹ ָּכל הָ ֵריחוֹ ת הַ ּטוֹ ִבים ׁ ֶ
ש ְ ּבתוֹ כָ םָ .אמַ ר ַר ִ ּבי
הָ עוֹ לָ ם ִמ ּ ׁשוּם אוֹ ָת ּה הַ ַּכ ּ ָלה ׁ ֶ

-  ִא ּל ּו לֹא בָ אנ ּו ְלכָ אן אֶ ּ ָלא ִל ְ ׁשמ ַֹע אֶ ת זֶה, ֶא ּ ָלא יוֹ סֵ י, ִאלּ ּו לָ א ָא ֵתינָ א ָה ָכא, ָא ַמר ִר ִּבי ֹיו ֵסי.ִ ּד ְבגַ וַ ויְ יה ּו
.דַּ י ִלי

.לְ ִמ ׁ ְש ַמע ִמ ּ ָלה ָ ּדא ַּדיי

So in the case of the Israelites, even if they are in exile that is the aspect of bad smells,
God doesn’t ignore or reject us. Because of his bride, the Shechina that he loves so
much, he keeps protecting us.
Lesson:
The sense of smell is pure because not like the other senses it wasn’t part of the first
sin of Adam and Eve. In Zohar Balak #30 we read about a special child, ‘The Yenuka’
that didn’t approach to greet two of Rabbi Shimon’s students that came to his home
because he smells from their garments that they missed the time of the Shema Israel
prayer. They had a good reason for that but nevertheless, the child could sense and
smell their spiritual garments. There were some kabbalists that without looking at a
person could tell a lot about him and his life.
The Ketoret that was burnt every day in the Holy Temple had a strong scent and it
ascended up as a column of smoke to heaven. It protected the Holy Temple from
everything negative.
The bad scent mentioned above of the leather during its process is only on a physical
level. The Shechina among us gives us the pure and elevated scent that attracts God
to us. When Mashiach comes he will evaluate the merits of people by their scent.
Isaiah 11:3
“ ַ ְל ִמ ְשׁמַ ע אָ זְ נָיו יוֹכִ יח- ְול ֹא, ְלמַ ְראֵ ה ﬠֵ ינָיו י ְִשׁפּוֹט- ְבּי ְִראַ ת יְהוָה; ְול ֹא,”וַהֲ ִריחוֹ
“And He will smell the fear (Awe) of YHVH, And He will not judge by what His eyes see,
Nor make a decision by what His ears hear;”
Those who won’t have the special pure scent won’t have merits for the Resurrection
and the immortal state at the time when Mashiach rules the world.
We should keep our Zohar studies, give Tzedakah and do good on any opportunity that
comes our way. These are the best tools to come closer to the Shechina and increase
the scent that would separate us from the bad. With scented spiritual garments, we
have protection in this world and the merits of the world to come.
 )מלאכי א( ּ ֵבן יְכַ ּ ֵבד ָאב וְ ֶעבֶ ד, ּ ָפ ַתח וְ ָאמַ ר.60
ש ּנֶאֱ מַ ר )שמות כ( ַּכ ּ ֵבד
ֶ ׁ ֹ ְ ּכמו, ּ ֵבן יְכַ ּ ֵבד ָאב.אֲ דֹנָיו
ָ אֶ ת ָא ִב
 ְ ּבמַ אֲ כָ ל ו ְּב ִמ ְ ׁש ּ ֶתה, ָ וּפֵ ְר ׁשוּה,יך וְ אֶ ת ִא ּ ֶמ ָך
 ִאם,ש ּ ֵמת
ֶ ׁ  ַאחַ ר. ֹש ִה ְתחַ יֵּב בּ ו
ֶ ׁ  זֶה ְ ּבחַ יָּיו.וּבַ כּ ֹל
ְ
ש ַאף ַעל
ֶ ׁ . לֹא ָּכך- ּתֹאמַ ר ה ֲֵרי הוּא ּ ָפטוּר ִמ ּ ֶמ ּנ ּו
ש ָּכתוּב ַּכ ּ ֵבד אֶ ת
ֶ ׁ , ִה ְתחַ יֵּב ִ ּב ְכבוֹ דוֹ יוֹ ֵתר,ש ּ ֵמת
ֶ ׁ ּגַב
ְ
ְ
ָ
 וַדַּ אי,שת
ֶ ׁ ש ִאם אוֹ תוֹ הַ ּ ֵבן הוֹ לֵ ך ְ ּב ֶד ֶרך ִע ֶּק
ֶ ׁ .ָא ִביך
.שה לוֹ ָקלוֹ ן
ֶׂ ֹשעו
ֶ ׁ  וַדַּ אי,שהוּא ְמבַ זֶּה אֶ ת ָא ִביו
ֶׁ
ְ
ְ
 ו ְּמ ַת ֵּקן אֶ ת,ְש ָרה
ָׁ וְ ִאם אוֹ תוֹ הַ ּ ֵבן הוֹ לֵ ך ְ ּב ֶד ֶרך י
ֹ ְמכַ ּ ֵבד אוֹ תו,שזֶּה ְמכַ ּ ֵבד אֶ ת ָא ִביו
ֶ ׁ  וַדַּ אי,מַ עֲ ָׂשיו
ֹ ְמכַ ּ ֵבד אוֹ תוֹ ְ ּבאוֹ תו,ְ ּבאוֹ תוֹ הָ עוֹ לָ ם אֵ צֶ ל ְ ּבנֵי ָא ָדם
ְ וְ הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברוּך.הָ עוֹ לָ ם אֵ צֶ ל הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא
 וַדַּ אי ּ ֵבן. ֹהוּא חָ ס ָעלָ יו וּמוֹ ִ ׁשיב אוֹ תוֹ ְ ּב ִכ ּ ֵסא ְכבוֹ דו
.יְכַ ּ ֵבד ָאב

 )מלאכי א( ּ ֵבן יְ ַכ ּ ֵבד ָאב וְ ֶע ֶבד, ּ ָפ ַתח וְ ָא ַמר.60
 ְ ּכ ָמה ְד ַא ְּת ָא ֵמר )שמות, ּ ֵבן יְ ַכ ּ ֵבד ָאב.אֲ דֹנָ יו
ָ כ( ַּכ ּ ֵבד ֶאת ָא ִב
יכלָ א
ְ  ְּב ֵמ,או ְקמ ּו ָה
ֹ ְ ו,יך וְ ֶאת ִא ּ ֶמ ָך
 ּ ָב ַתר.יה
ּ  ַהאי ְּב ַחי ֹּיוי ְ ּד ִא ְת ַח ּיָיב ּ ֵב.ּו ִמ ׁ ְש ְּתיָיא ּו ְבכ ּ ָֹלא
 ְ ּד ַאף. לָ או ָה ֵכי,ֵיה ה ּוא
ָ  ִאי ּ ֵת,ְ ּד ִמית
ּ ימא ָהא ּ ָפט ּור ִמ ּנ
 ִ ּד ְכ ִּתיב ַּכ ּ ֵבד,יה י ִַּתיר
ָ  ִא ְת ַח ּיָיב ִּב,ַעל ַּגב ְ ּד ִמית
ּ יק ֵר
ָ ֶאת ָא ִב
 וַ ַּדאי, ְ ּד ִאי ַהה ּוא ְּב ָרא ָאזִ יל ְּבא ַֹרח ְּת ָקלָ א.יך
 וְ ִאי ַהה ּוא.יה ְקלָ נָ א
ּ ֵ וַ ַּדאי ָע ִביד ל,ְמ ַב ּזֶה לַ אֲ ב ּוי ה ּוא
 וַ ַּדאי ָּדא,דוי
ֹ עו ָב
ֹ  וְ ָת ִקין,ישר
ָ ׁ ְּב ָרא ָאזִ יל ְּבא ַֹרח ֵמ
,נָשא
ָ ׁ יה ְּב ַהאי ָעלְ ָמא ַּג ּ ֵבי ְּבנֵי
ֹ ,או ִקיר לַ אֲ ב ּוי
ֹ
ּ ֵאו ִקיר ל
ְ  ַּג ּ ֵבי ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר,יה ְּב ַהה ּוא ָעלְ ָמא
.יך ה ּוא
ֹ
ּ ֵאו ִקיר ל

ְ וְ ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר
יה
ֹ ְ ו,יה
ּ ֵאו ִתיב ל
ּ ֵיך ה ּוא ָחיִ יס ָעל
. וַ ַּדאי ּ ֵבן יְ ַכ ּ ֵבד ָאב.יה
ָ ְּבכ ּו ְר ְסיָיא ִ ּד
ּ יק ֵר
Malachi 1:6
“ מוֹר ִאי אָ מַ ר יְהוָה צְ בָ אוֹת לָ כֶם הַ כֹּהֲ ִנים בּוֹזֵי
ָ בוֹדי ו ְִאם אֲ דוֹ ִנים אָ ִני אַ יֵּה
ִ ְבֵּ ן ְיכַבֵּ ד אָ ב וְﬠֶ בֶ ד אֲ ֹדנָיו ו ְִאם אָ ב אָ ִני אַ יֵּה כ
� ֶ” ְשׁ ִמי וַאֲ מַ ְר ֶתּם בַּ מֶּ ה בָ זִ ינוּ אֶ ת ְשׁמ
“‘A son honors his father, and a servant his master. Then if I am a father, where is My
honor? And if I am a master, where is My respect?’ says YHVH of hosts to you, O
priests who despise My name. But you say, ‘How have we despised Your name?’”
The Torah commands us to honor our fathers and mothers. We do that during their
lives but the obligation to honor them is also after they die. If the son dishonors his
parents he causes them to shame in the upper world. If the son honors his father in
this world by following the ways of YHVH then the Holy One Blessed Be He brings
mercy on him and sits him next to him.
ש ּ ְמכַ ּ ֵבד אֶ ת ָא ִביו ָּבעוֹ לָ ם
ֶ ׁ  ְ ּכמוֹ ַר ִ ּבי אֶ ְל ָעזָר.61
של
ֶ ׁ ֹ ַע ְכ ָׁשו ִמ ְת ַר ּ ֶבה ְכבוֹ דו,הַ זֶּה ו ְּבאוֹ תוֹ הָ עוֹ לָ ם
ֹ ו ְּבאוֹ תו, ָּבעוֹ לָ ם הַ זֶּה- ַר ִ ּבי ִ ׁש ְמעוֹ ן ִ ּב ְ ׁשנֵי עוֹ לָ מוֹ ת
שזָּכָ ה ְלבָ נִ ים ְקדוֹ ִ ׁשים
ֶ ׁ .שר ְ ּבחַ יָּיו
ֶ ׁ ֲהָ עוֹ לָ ם יוֹ ֵתר א
שז ּוֹ ִכים ְלבָ נִ ים
ֶ ׁ יקים
ִ ִּ ַא ְ ׁש ֵרי הַ ַּצד.וְ ִלגְ ז ִָעים ְקדוֹ ִ ׁשים
 ָּכל, עֲ לֵ יהֶ ם נִ ְק ָרא. ִלגְ ז ִָעים ְקדוֹ ִ ׁשים,ְקדוֹ ִ ׁשים
. ָאמֵ ן.'רֹאֵ יהֶ ם י ִ ַּכירוּם ִ ּכי הֵ ם ז ֶַרע ּ ֵב ַר ְך ה

יה לַ אֲ ב ּוי ְּב ַהאי
ֹ  ְ ּד ִאיה ּו, ְ ּכ ֹגון ִר ִּבי ֶאלְ ָעזָ ר.61
ּ ֵאו ִקיר ל
 ּו ְב ַהה ּוא ָעלְ ָמא ַה ׁ ְש ּ ָתא ַא ְס ּגֵי ׁ ְש ָב ָחא ְ ּד ַר ִּבי,ָעלְ ָמא
 ּו ְב ַהה ּוא ָעלְ ָמא, ְּב ַהאי ָעלְ ָמא,עון ִּב ְת ֵרין ָעלְ ִמין
ֹ ׁ ִש ְמ
.ישין
ִ ׁ  ּולְ גִ זְ ִעין ַק ִ ּד,ישין
ִ ׁ  ְ ּדזָ ָכה לִ ְבנִ ין ַק ִ ּד.י ִַּתיר ְמ ַחי ֹּיוי
 לְ גִ זְ ִעין,ישין
ִ ׁ  ְ ּד ַז ָּכאן לִ ְבנִ ין ַק ִ ּד,יק ּיָיא
ַ זַכ ִאין ִאי ּנ ּון ַצ ִ ּד
ָּ

יהם
ֶ  )ישעיה סא( ָּכל ר ֵֹא, ָעלַ יְ יה ּו ִא ְת ְק ֵרי.ישין
ִ ׁ ַק ִ ּד
.י ִ ַּכיר ּום ִ ּכי ֵהם ז ֶַרע ּ ֵב ַר ְך יְ יָ' ָא ֵמן

An example of this is Rabbi Elazar that honored his father, Rabbi Shimon, in this world
and in the upper worlds. Even more than during his life.
Isaiah 61:9
“ְנוֹדע בַּ גּוֹיִם ז ְַרﬠָ ם וְצֶ אֱ צָ אֵ יהֶ ם ְבּתוֹ� הָ ﬠַ ִמּים כָּל רֹאֵ יהֶ ם יַכִּ ירוּם כִּ י הֵ ם ז ֶַרע בֵּ ַר� יְהוָה
ַ ”ו
“Then their offspring will be known among the nations, And their descendants in the
midst of the peoples. All who see them will recognize them Because they are the
offspring whom YHVH has blessed.”
The Zohar studies create a great impact on the spiritual levels and affect those who
are part of our own roots of the soul. It begins with our parents and all the others.
Because of that those who connect to our roots enjoy great blessings and ascend in
the spiritual worlds above.
‘the offspring whom YHVH has blessed’ is the aspect of the blessings our roots get
when we strengthen them with our positive action in this world. When they are strong
above, they can support us in this world.
This completes the study of Zohar Bechukotai. Next year we will ‘stretch’ the study of
Behar instead.
We thank God for giving us the wisdom and energy to complete this part. B”H we will
finish soon the study of more Zohar portions.
Last week we started the tenth year of Daily Zohar studies. The tenth is Malchut
considered Holy for YHVH (‘)קודש לה, meaning, ‘dedicated’ to YHVH.
 הקדשה, מוקדש, מקודש,קודש
End of Zohar Bechukotai

עולָ ם ָא ֵמן וְ ָא ֵמן
ּ ָבר ּו ְך יְ יָ' לְ ֹ
עולָ ם ָא ֵמן וְ ָא ֵמן.
לו ְך יְ יָ' לְ ֹ
יִ ְמ ֹ

